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Magyar Úszó Szövetség 

 

Szövetségi alapadatok 

 

A szövetség neve: Magyar Úszó Szövetség –  

 Hungarian Swimming Association 

Cím: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 

Elnök: Wladár Sándor 

Hivatalos weboldal: www.musz.hu 

E-mail: musz@musz.hu 

Telefon: +36 1 2655299 

 

Sportágfejlesztés 

 

A Magyar Úszó Szövetség 2013 óta részese a Kiemelt Sportágak Sportágfejlesztési 

programjának. A kezdeti évekhez képest, a tapasztalatok, az igények változása alapján minden 

évben felülíródik, kiegészítésre kerül az akkor megálmodott program. A szerkezeti és 

strukturális fejlődés igénye, az egyesületi és versenyzői létszám bővülése, a feladatok 

szélesedése, a programok fejlődése tükrében áttekintésre kerül minden fejezet. A szükséges 

változtatások, fejlesztések az éves szakmai és strukturális programok, feladatokba beépülésre 

kerülnek.  

A KSF költségvetési programját az operatív munkacsoportok készítik elő, a Közgyűlés fogadja 

el. A jelenleg beterjesztett program a 2013-2021 időszak kimagasló eredményei és fejlődésére 

alapozva készült, bár a 2020-as megtorpanás miatt több területen is a megújulást kell 

megcélozni. A 4+1 fő fejezetek tematikája nem változott, az alfejezetekben rendszerén sem 

változtattunk a könnyebb követhetőség, éves összehasonlítások érdekében. A legfontosabb 

pillér a2024es Párizsi olimpiai felkészülés megkezdése. A leghangsúlyosabb területeket a II. 

fejezett tartalmazza. Jellemző, hogy kiemelkedik a II fejezet, de minden fejezett egymással 

szoros összefüggésben van, egymásra épülnek. A KSF 2022 évi összege 1 328 millió forint, 

ebben nem szerepel az Infrastrukturális fejlesztési támogatások összegéről információnk még 

nincs. A KSF program betartásáról a MÚSZ elnöke, a MÚSZ operatív vezetése és a 

sportszakmai vezetés gondoskodik.  

A 2027. Vizes Világbajnokság rendezésijogának elnyerésével egy újabb fejezett 

következett be az úszósport életében. 2020-ban úgy indult, hogy ismét 8 év áll 

rendelkezésre egy új generáció felkutatására, felkészítésére. Akkor az infrastrukturális 

gondok voltak az elsődlegesek, most a COVID okozta ismeretlen, bár lassan 

hozzáidomultunk a minden napos változtatás lehetőségéhez, a járványhoz való 

alkalmazkodáshoz.  

http://www.musz.hu/
mailto:musz@musz.hu
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Sportágfejlesztési program 2022 évi megvalósításának fejezetei és az arra tervezett 

összegek: 

 

I. Szervezet fejlesztés – 83 millió forint 

 

I.1.   Szervezetfejlesztés: általános szakszövetségi feladatok ellátása – 60.080.000.- 

 

I.2. Kiemelt sportágak fejlesztési programjával összefüggő szervezetfejlesztés: 

szakemberek képzése és továbbképzése – 14.920.000.- 

 

II. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai – 331 millió forint 

 

II.1. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: válogatott úszók 

felkészítése, versenyeztetése – 237.971.000.- 

 

II.2. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: sportegészségügyi háttér 

biztosítása – 57.029.000.- 

 

II.3. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: Fogyatékos sportolók 

integrált fejlesztési programja – 36 millió forint 

 

III. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai – 565 millió forint 

 

III.1. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Minden gyermek tanuljon 

meg úszni program – 145 millió forint 

 

III.2. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Aranyjelvényes program 

– 210 millió forint 

 

III.3. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Képzési Akadémia 

Rendszer program – 210 millió forint 

 

IV. Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai – 349 millió forint 

 

V. Infrastruktúrafejlesztés feladatai – nem ismert  
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I.1.   Szervezetfejlesztés: általános szakszövetségi feladatok ellátása 

 

 A szövetség működésének bemutatása 

 

Elnök:   Wladár Sándor 

 

Szakmai alelnök: nincs betöltve 

Általános alelnök: Becsky András 

 

Elnökségi tagok: 11 fő 

 

Szövetségi kapitány: dr. Sós Csaba 

Nyíltvízi kapitány:  Gellért Gábor 

Utánpótlás vezetőedző: Krajnyák György 

 

Gazdasági vezető:  feladat megbontásra került 

 

Ellenőrző Testület:  Dr. Pozsgay Gábor, elnök  

   tagok: Nagy Anikó, Kenéz László 

 

MÚSZ Iroda: 17 fő   

 

Bizottságok:   Fegyelmi bizottság – elnök: dr. Fábry György – elnökségi összekötő: 

Gyurta Dániel 

  Felebviteli Fegyelmi bizottság – elnök: dr. Borbély Zoltán . elnökségi 

összekötő: Wladár Sándor 

Edzői bizottság - elnök: Turi György – elnökségi összekötő: Turi György 

Versenybíró bizottság – elnök: Szentirmay Andrea – elnökségi 

összekötő: dr. Török Enikő 

Sportolói bizottság – elnök: Bohus Richárd – elnökségi összekötő: nncs 

betöltve 

Utánpótlás bizottság – elnök: Krajnyák György – elnökségi összekötő: 

Pass Ferenc 

Nyilvántartási és átigazolási bizottság – elnök: Molnár Mihály – 

elnökségi összekötő: Molnár Mihály 

Nyíltvízi bizottság – elnök: Kalaus Valter – elnökségi összekötő: Kalaus 

Valter 

Uszodaépítési, Üzemeltetési és Sporttechnológiai Bizottság – elnök: 

Szentpáli Gábor 

 

Munkacsoportok: Sportszakmai munkacsoport – vezető: dr. Török Enikő 

Nemzetközi kapcsolatok, események szervezése csoport – vezető: Szántó 

Dávid 

   Jogi munkacsoport – vezető: dr. Fábry György 

   Gyermekvédelmi Munkacsoport - vezető: Danks Emese 

   Média csoport – vezető: Csurka Gergely 

   Marketing csoport – vezető: Birkás Szabolcs 

Antidopping csoport – vezető: Ember Andrea 

Sportegészségügyi Munkacsoport – vezető: dr. Kováts Tímea - elnökségi 
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összekötő: dr. Verrasztó Zoltán 

Gazdasági osztály - vezető: Tari Viktória (pénzügyi csoportvezető: Tari 

Viktória, elszámolási csoportvezető – Keresztesiné Gémesi Katalin, 

támogatáselőkészítés, gazdasági csoportvezető – Kelemen Dóra 

 

Támogató szervezeti egység: Olimpiai Bajnokok Testülete – elnöke: Risztov Éva 

 

Regionális rendszer – Magyarországi regionális rendszer alapján  

(Közép-Magyarország régió 3 részre osztásával  9 régió)  

 Régióvezetők – 9 fő 

   Régiós vezetőedzők – 9 fő 

 

Nemzetközi szövetségi liszensszel rendelkező FINA listán szereplő versenybírók: 

  

Medencés bírók:  Bodrogi Viktor, Polgár Csaba, Szentirmay Andrea, Lukácsi Lilla,  

Lázár Olga, Párkány Gabriella, Sass Katalin, Kemény Petra 

Nyíltvízi bírók:  Fodor Szabolcs, Lázár Rita, Csajági Eszter, Erdélyi Krisztina,  

Hudetz András, Máté Zsolt 

 

2013 óta 4 főről 14 főre emelkedett a FINA listás, medencés és nyíltvízi nemzetközi bíróink 

száma. Az elmúlt években minden európai és világeseményen működött közre magyar 

versenybíró. A nemzetközi bírók képzése és továbbképzése folyamatos, 2020-ban 1 medencés 

bíróval bővült a nemzetközi csapatunk. A LEN és FINA szervezésében évente több alkalommal 

szervez konferenciákat. A 2021-ben a COVID miatt sajnos a meghirdetett képzések elmaradtak.   

 

 Nemzetközi szövetségben tisztségviselő: 

 

  FINA*:    Gyárfás Tamás,  FINA Bureau tagja 

   Kelemen Ildikó, FINA TDVC tag 

   Kemény Dénes, FINA edzőbizottsági tag 

                 Salamon Ferenc, FINA Masters Bizottság tagja 

                Csurka Gergely, FINA Media Bizottság tagja 

                  Prof. Dr. Merkely Béla, FINA Orvosi Bizottság tagja 

 

*2022. évben tiszújítás  

 

LEN:            dr. Szabó Tünde, alelnök  

              Kovácshegyi Ferenc, LEN TSC tagja 

             Lázár Rita, LEN TOWC tagja 

   Kelemen Ildikó, LEN TDVC tag 

   Vizi Judit, LEN TASC tag 

   Molnár Tamás, LEN TWPC tag  

              dr. Fürstner József, LEN Orvosi bizottság tagja 

              Csurka Gergely, LEN Média bizottság tagja 

              

Tagszervezetek: 2021. évi tagrevíziót követően a tagszervezetek száma 137. Nagy a fluktuáció, 

évente 12-15 új egyesület kéri felvételét a MÚSZ tagjai közé, ugyanakkor a minimum 

feltételeket sem teljesítik, így 2021 év elején 23 egyesület tagságát mondtuk fel. Sajnos 

elmondható a tagfelvételnek a célja anyagi előnyökhöz való jutás.  
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tagszervezetek száma   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

112 127 121 124 130 144 145 144 137 

 

AZ egyesületi leigazolások száma egyenletes volt, de az év második felében érezhető volt, hogy 

a COVID helyzet stabilizálódott, így a regisztrált versenyzők száma emelkedett az előző év 

hasonló időszakához képest. A MÚSZ nyilvántartó komplex rendszerében köszönhetően 

jelentős adattisztítás történ. A számok és statisztikai adatok 2022-től könnyen lekérhetők és 

követhetőkké vállnak. A tartósan előkészítős státusz jogtalan előnyei megszünnek. 

 

A Sportágfejlesztési programok beindításának köszönhetően a Magyar Úszó Szövetség 

feladatainak, programjainak nagyarányú kiszélesedése mellett a nemzetközi mezőny bővülése, 

a „versenyhelyzet” élesedése a háttér feladatok bővülését vonta maga után. Ehhez további 

szervezeti átalakítást, bővítést kellett végrehajtani. A MÚSZ 2017. szeptemberében megkezdett 

apparátusi átalakítás, modernizálás, a jelen követelményekhez igazítása 2020. decemberére 

befejeződött. A KSF program megfelelő megvalósításához aktív, jól koordinált, nemcsak 

névleges bizottsági és munkacsoport struktúra háttere valósult meg.   

2020. évi közgyűlést megelőző 1 hónap ismét felkavarta a hullámokat, de a józan gondolkodás, 

az elmúlt 3 év teljesítménye győzedelmeskedett az utólag látszólagos „forradalmárok” felett.   

 

Az átalakításoknál, az új struktúra elemek létrehozásánál figyelembe kellett venni a sportág 

minél szélesebb közreműködési körét: országos területi képviseleti szerveket, sportágat 

támogató gazdasági szférát, oktatási intézményeket és szakképzett szakembereit, 

önkormányzatok képviselőit.  

I.2. Kiemelt sportágak fejlesztési programjával összefüggő szervezetfejlesztés: 

szakemberek továbbképzése 

A Magyar Úszó Szövetség képzési területei a következők:  

a) részvétel az edzők, oktatók továbbképzési rendszerében, liszensz rendszerben 

 

Képesített aktív edzők száma képesítési szintenként  

A 2017. decemberében készített felmérés alapján 489, a kormányrendeletnek megfelelő 

képesítéssel és liszensszel rendelkező oktató-edző szerepel a MÚSZ nyilvántartásában. A 

2021. év második félévén készült adatok alapján ez 785 főre emelkedett. Hangsúlyozzuk, 

hogy ez a szám a MÚSZ tagszervezetein belüli alkalmazottakra vonatkozik. A 2019. január 

elsején indult új rendszer jelentősen érezteti hatását az emelkedő résztvevők számában, 

Számos MÚSZ-on kívüli, sőt határon túli edzó és oktató is csatlakozott már a kreditrendszerű 

képréshez.  

Az Úszó Nemzet Program megvalósulásához a jelenlegi regisztrált adatok szerint a 

megfelelő engedélyekkel és szakmai tapasztalatokkal bíró szakembernek csak töredéke 

dolgozik a medence partokon. A MÚSZ adatbázisában szereplők száma még kevés a 

program végleges, országos lefedettségének megvalósításához, ÚNP ütemezésével az 

országos továbbképzési háló is fel kell épüljön, kb 2500 képzett és felügyelt oktatóra lesz 
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szükség. Továbbra is többségben vannak az OKJ-s végzettségűek, de remélhetőleg ez 

változik az új állami stratégia alapján. Az online rendszer jól párosítható a jelenleg 

engedélyezett személyes megjelenésű képzésekkel. Az online előadások további előnye, a 

MÚSZ jóhonlapján többször is megnézhető, ismételhető.  

A konferenciák során nyitni szeretnénk nemzetközi irányba, a hazaitól eltérő tapasztalatokat 

és szemléleteket keresve ezzel is segítve a fejlődést.  

 

A program további bővítése: Megállapodás született az Országos MEntószolgálat és a MÚSz 

között egy országos képzési program bonyolítására. Az elsősegély nyújtási ismeretek 

kötelezően a programba beépítésre kerültek a regionális konferenciák részeként. Külön 

témakörben foglalkozunk a sekélyvízi fulladás, a hypoxias edzésmódszerek veszélyeivel. A 

képzés kiscsoportos lebonyolítást igényel. Az edzők, oktatók részére kötelező a részvétel.   

 

ÚSZÁS-TUDÁS 

 

A képzőrendszerünk új eleme az Úszás-Tudás elektronikus és nyomtatott folyóirat létrehozása, 

mely hazai és nemzetközi szakmai anyagokat tartalmaz. A 2019-ben elkészült első számot 

követően folyamatos a megjelenése.  

 

b)  versenybíró képzés, továbbképzés  

 

Képesített aktív hazai és nemzetközi versenybírók 

 

Az eddigi ad hoc jellegű képzés- továbbképzéseket a MÚSZ Versenybíró bizottságának 

vezetésével, a régiós rendszer adta lehetőségek kihasználásával alakítottuk át. A központi 

koordinálással hatékonyabbá és korszerűbbé sikerült tenni a rendszert.  A járvány miatt az 

elméleti képzés itt is online rendszerűvé vált, de az engedélyezett versenyek során a gyakorlati 

képzés és vizsgáztatás is megvalósúl.  

A nemzetközi bíróink évente vesznek részt LEN vagy FINA rendezésű továbbképzésen. A 

FINA listára csak nemzetközi minősítéssel rendelkező bíró jelölhető. A FINA és LEN szabályai 

szerint mind a nyíltvizes, mind a medencés bíróknak a nemzetközi szövetségek éves képzésén 

kell részt vegyenek, minősítésüket ott szerezhetik meg. A hazai bíróképzésben a másod-, az 

első- és az országos minősítés érhető el. A LEN és FINA gyors szabályváltozásait hatékonyan 

szeretnénk átültetni a magyarországi gyakorlatba is.  

 

Nemzetközi bírók: FINA listán szereplő versenybírók: 

  

Medencés bírók:  Bodrogi Viktor, Polgár Csaba, Szentirmay Andrea, Lukácsi Lilla,  

Lázár Olga, Párkány Gabriella, Sass Katalin, Kemény Petra 

 

Nyíltvízi bírók:  Fodor Szabolcs, Lázár Rita, Csajági Eszter, Erdélyi Krisztina, Hudecz 

András, Máté Zsolt 

 

 

2013 óta 4 főről 14 főre emelkedett a FINA listás, medencés és nyíltvízi nemzetközi bíróink 

száma. Az elmúlt 5 évben minden európai és világeseményen működött közre magyar 

versenybíró.  
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Magyarországi bírók:  

A versenybírók képzése, továbbképzése, minősítése a Versenybíró bizottságának feladata. 

Eddig a területei szervek, egyesületek szervezésében történt, de az új regionális struktúra 

kialakulásával a régiós feladatok sorába került. A képzés a 9 régióban éves program alapján 

történik (természetesen a nagyobb versenyszámmal rendelkező régiók igény szerint több 

alkalommal is kérhetik). A bizottság 2-3 nemzetközi és minimum országos minősítésű bírókat 

jelöl ki a képzés megtartására, mely elméleti és gyakorlati képzésből és vizsgából áll. A 

szervezés, a meghirdetés, a képzési tematika, a vizsgák rendje és lebonyolítása, azok 

nyilvántartása a versenybíró bizottság feladata. Éves szinten 9-12 helyszínnel tervezünk 

(oktatási díj, utazási díj, terem és eszközbérleti díjak, szakmai anyagok biztosítása, fordítási díj, 

egyéb adminisztratív költségek stb). A képesített bírók nyilvántartását a Versenybíró bizottsága 

vezeti. A versenybírói kártyák kiállítása, elkészítése Az iroda feladata.  

képzett versenybírók száma   

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

300 220 92 400 231 235 243 398 494 
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MÚSZ- II. fejezet – Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai 

II.1. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: válogatott úszók felkészítése, 

versenyeztetése 

Nemzetközi és hazai edzőtáborok szervezése, világkupán, világ- és európai eseményeken való 

részvétel támogatása. A válogatott versenyzők szükséges felszereléseinek biztosítása. 

Legfontosabb elnöki programpont 2019-ben végre megvalósulhatott, a válogatott kerettagok 

pályahasználati támogatásának diszkriminatív elveinek megváltoztatása és országos 

kiterjesztése, mely mind több egyesületet érint, mind nagyobb költséggel jár. Másrészt az 

pályák és belépők áremelkedése is országos problémát okoz.  

2021-ben a magyar úszósport, hagyományainak megfelelően újjá éledve szerepelt a felnőtt, és 

utánpótlás, valamint nyílt vízi világversenyeken. Az elmúlt évek folyamán jelentősen megnőtt 

részvételünk a világeseményeken, elsősorban tengeren túli helyszínekkel. Belépett a sorba a 

világkupa rendszere, kibővült a FINA, a LEN versenyprogramja és korosztályos rendszere (új 

versenyszámok kerültek felvételre). Ezzel párhuzamban újabb válogatott keretek kialakítása 

vált szükségessé. A nyíltvízi szakág térhódítása is jelentős létszám és költség emelkedést 

okozott 2013. óta. A 2021 év sem maradt elhalasztott versenyek nélkül, így a 2022-es év minden 

bizonnyal a legzsúfoltabb nemzetközi programját hozza, azzal a lehetőséggel, hogy el is 

maradhat!!!. Az felkészülés módszere is változást hozott, megemelkedett a szárazföldi edzések 

jelentősége, ezzel az ehhez szükséges eszközök és feltételének megteremtésének igénye.  

Részvételi és eredményességi mutatók 

1. Részvétel nemzetközi / világeseményeken  

2022. év világversenyei és hazai bajnoki rendszere 

Verseny 2022 Időpont Helyszín  

FINA SW VB  2022. május 13-29 FUKUOKA 

SW Universiade 2022. június 27-július 7. CHENGDU 

LEN Ifi EB 2022. július 6-10 OTOPEN 

SW EYOF 2022. július 24-30 BANSKA BYSTRICA 

LEN  EB 2022. augusztus 11-21 RÓMA 

FINA SW Ifi VB 2022. augusztus 23-28 KAZANY 

Open Water     

OW Ifi VB 2022. augusztus 26-28 SETUBAL 

OW Ifi EB 2022. július ? ? 

OW VB  2022. május 13-29 FUKUOKA 

Országos Felnőtt Bajnokság 2022. április 20-23  kijelölés alatt 

Országos Ifjúsági Bajnokság 2022. június 1-4  kijelölés alatt 

Budapest Bajnokság 2022. július 6-9  kijelölés alatt 

 

2. Eredményesség nemzetközi / világeseményeken  
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Az olimpián, bár a vártnál kevesebb érem született, de minden idők 

legponterősebb úszó csapata szerepelt.  

 

Év Verseny kategória Arany Ezüst Bronz 

2021 
LEN Rövidpályás EB 
Kazany  felnőtt 3 1 1 

2021 Olimpia felnőtt 1 2   

2021 LEN EB Nyíltvíz felnőtt   1 1 

2021 LEN EB Medencés felnőtt 5 3 4 

2021 LEN Junior Nyíltvíz EB ifjúsági 4 1    

2021 LEN Ifjúsági EB ifjúsági 2 2 3 

 

3. KEP-ben részesülő edzői létszáma 2013-2021 

Állami döntés alapján a KSF és KEP is 1 év hosszabbítást kapott. 

  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

 

2021 

edzői létszám 14 16 17 18 25 36 27     31 31 

*2018 decemberi KEP szabályzat módosítás miatt jelentős létszámcsökkenés 

 

2022-ben Világbajnokság, Európabajnokság, Ifjúsági medencés és nyíltvízi Európa-

bajnokság, Ifjúsági medencés és Nyíltvízi Junior Világbajnokság, Rövidpályás Európa 

bajnokság, Rövidpályás Európa-bajnokság, Universiade szerepel a nemzetközi 

naptárban. Emellett medencés és nyíltvizes világkupa sorozat. 

Súlypontozásra kerültek a várható eredmények, ez alapján a felnőtt olimpiai keretben 5 sávot 

határoztunk meg.  

 

Válogatott keretek, felkészülési tervek – válogatási elvek 

Felnőtt keret  

Elit: a 2021-es Olimpia bajnoka és a 2016-os Olimpia bajnoka 

Milák Kristóf (Honvéd), Hosszú Katinka (Iron) 

A keret: olimpiai döntősök egyéni számban (2 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi 

edzőtábor), 3 verseny 

Verrasztó Dávid (FTC), Kapás Boglárka (UTE), Kenderesi Tamás (Pécs), Telegdy Ádám 

(Kőbánya), Mihályvári-Farkas Viktória (TFC), Németh Nándor (BVSC) 

B keret: olimpiai döntősök váltóban. 2022-es EB szintesek (Budapesti EB abszolút 8. helyezett 

ideje) induló helyen, egyéni (olimpiai) számban, 2021. június 1 után elért eredmények 
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számítanak, mellékelve), és egyéniben ifjúsági Európa bajnok (1 melegégövi- (magaslati), 2*3 

hét belföldi edzőtábor), 2 verseny  

Szabó Szebasztián (Győr), Bohus Richárd (?), Jakabos Zsuzsa (Győr), Veress Laura (?), 

Verrasztó Evelyn (FTC), Késely Ajna (Kőbánya). Zombori Gábor (Budafóka), Gyurta Gergely 

(UTE), Kós Hubert (UTE), Pádár Nikoletta (Szeged), Burián Katalin (?), Szabó-Feltóthy Eszter 

(Vasas), Fábián Bettina (?). 

VB indulók (Fukuoka, 2022 május 13-29): a 2022. áprilisra tervezett OB után kerül kijelölésre. 

A csapatba kerülés feltétele: a 2021-es Budapesti EB abszolút 6. helyezettjének ideje 

(mellékelve), 2021 szeptember 01 után úszott idők számítanak.  

EB indulók (Róma 2022 augusztus 11-21): 2021. június 1 után elért eredmények számítanak, 

a Budapesti EB abszolút 8. helyezettjének az ideje. Mellékelve. 

Universiade keret (Chengdu – Kína, 2022. június 27 – július 07, 1996. január 1 után 

születettek): (támogatás nélkül): aki éremesélyes (utolsó 3 Universiade bronzérmesének az 

átlaga – mellékelve), annak a MEFS fizeti. Aki döntőbe jutásra esélyes (utolsó 3 Universiade 

abszolút 8. helyezettjének az átlaga – mellékelve), lehetőségeihez mérten a MUSZ fizet(het)i. 

2021. január 1 utáni idők számítanak. 

Jelen ismeret szerint a keret tagjai: Késely Ajna (Kőbánya), Szabó Feltóthy Eszter (Vasas), Sós 

Dániel (Vasas), György Réka (Vasas).  

Ifjúsági válogatott (lsd. melléklet) 2022. (pontos dátumát a LEN még nem határozott meg) 

Helyszín: Otopen (Románia) 1 melegégövi- (magaslati), 2*3 hét belföldi edzőtábor, 2 verseny.  

Akik elérték a szintidőt (felső évjárat: az előző 3 ifi EB hatodik helyezettjének átlaga, 

fiatalabbak: előző 3 ifi EB 8. helyezettjének az átlaga) – lsd. melléklet. Illetve, akik 

fiatalabbként döntősök voltak egyéniben. Bujdosó Zsombor (Vasas), Csulák Lia (Érd), 

Ábrahám Lilla (UTE), Kováts Alex (Kaposvár), Balogh Levente (Kőbánya), Magda Boldizsár 

(Parafa), Molnár Dóra (Budafóka), Komoróczy Lora Fanni (Bálinti), Bukovics Rebeka (Dél 

Zala), Jackl Vivien (Tatabánya). 

Ifjúsági VB: 2022. augusztus 23-28, Kazany: Az ifi EB egyéni első hat helyén végzettek.  

EYOF keret: 2*2 hét belföldi edzőtábor 

Az elmúlt 3 EYOF (2015 Tbiliszi, 2017 Győr, 2019 Baku 3., 6., 8. helyezettjének átlaga a 

szintidő)  

A keret (éremesély): Kováts Alex (Kaposvár), Jackl Vivien (Tatabánya) – mindketten 

teljesítették az ifi EB szintet is! 

B keret (6 közé jutás esélye): Bagi Zoltán (Tiszaújváros), Veress Hanna (Kőbánya), Sümegi 

Anna (Honvéd) 

C keret (döntőbe jutásra esélyes): Kovács Seres Hunor (Dunaújváros), Szabó Dóra (Kőbánya), 

Király Flóra (Kaposvár), Elekes Tamara (BVSC), Rohács Luca (Kőbánya) 

 

 

 



 Magyar Úszó Szövetség  

 Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2022    

Nyíltvízi feladatok 

2022. évi nyíltvízi felnőtt és junior nyíltvízi válogatott keretek és azok felkészülési versenyei és 

edzőtáborai 

 

2021-2022. év hazai és külföldi versenyei: 

 

2021. szeptember 25.  Barcelona (ESP) Európa Kupa 10 km, felkészülési verseny 

2021. október 3.  Piombino (ITA)  Európa Kupa 10 km felkészülési verseny 

2021. október 9. Algiero (ITA)       Európa Kupa 10 km felkészülési verseny 

2021. október 22.-24. péntek-vasárnap Szeged 

Medencés Hosszútávú Országos Bajnokság 1. VB és EB válogató 

2021. december 16.  Abu Dhabi (UAE) Világkupa 10 km és 4x1250m váltó 2. VB és EB válogató 

2022. február               Doha-Qatar, Világkupa 10 km 3. VB és EB válogató 

2022. május 14.-20.  Úszó Világbajnokság Fukuoka (JPN) 

2022. június   Nyíltvízi Úszó Országos Bajnokság, Junior EB válogató, Szeged Maty Ér (?!) 

2022. július                       Junior Nyíltvízi Úszó Európa Bajnokság, Junior VB válogató (Helyszín ?!) 

2022. augusztus 12-16. Úszó Európa Bajnokság Róma (ITA) 

2022. augusztus 26-28. Fina Junior Nyíltvízi Úszó Világbajnokság, Setubal (POR) 

 

Felnőtt Nyíltvízi Világ-, és Európa-bajnokság válogatási elvek: 

Összesen 3-3 férfi és női versenyszám kerül megrendezésre – 5, 10 és 25 km – valamint a 4x1250 

méteres mix nyíltvízi gyorsváltó. mindkét versenyen.  

 

Javaslom az előző évekhez hasonlóan, hogy a 2021-es olimpia ezüstérmes Rasovszky Kristóf és 4. 

helyezett Olasz Anna „védett”  legyen a következő évi világbajnokságra. 

Javaslom, hogy a 2020-as budapesti EB egyéni 1-8. helyezettjei abban a versenyszámban, amiben 1-8. 

helyen végeztek a 2022-es római EB csapat tagjai legyenek abban a versenyszámban: 

Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK) 5 és 10km-en, Olasz Anna (Szegedi ÚE) 10 km-en, Vas Luca (Szegedi 

ÚE) és Gálicz Péter (FTC) pedig 25 km-en. A váltó tagok kijelölése szokásos módon a verseny 

helyszínen kerül kijelölésre az akkori forma alapján. 

 

A további válogatást három körben célszerű lebonyolítani, hogy a legerősebb csapatot és a legjobb 

nyíltvízi versenyzőket tudjuk kiállítani mind a világ és az Európa-bajnokságon. 
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Az első válogató a medencés 10 km-es Országos Bajnokság lesz (okt. 22-24.), ahol a 10 km-es női és 

férfi versenyszám első 4 helyezettje – Olasz Annán és Rasovszky Kristófon kívül – vehet részt a 2021. 

decemberében Abu Dhabiban megrendezendő nyíltvízi úszó világkupán.  

A második válogató 2021. decemberében az Abu Dhabiban megrendezendő nyíltvízi úszó világkupa, 

ahol 4-4 férfi és női versenyző indul, akik indulási jogot szereztek. 

A harmadik válogató a dohai világkupa lesz (2022. február) itt 10 km-es versenyszámban indul 2-2 

férfi és női versenyző – Olasz Annán és Rasovszky Kristófon kívül – akik a második válogatón a két 

legjobb egyéni helyezést érik el. 

 

A dohai világkupán a legjobb helyezést elérő 1-1 férfi és női versenyző indulhat a „védetteken” kívül a 

világbajnokságon a 10 km-es versenyszámban a második pedig 5 és 25 km-en. A „védettek” bármelyik 

számban indulhatnak! 

Az Európa-bajnokságon pedig a dohai versenyre kijutó 2 versenyző indulhat 10km-en és választhat még 

1 egyéni számot, amiben indulni szeretne. 

A 10km-es versenyszám és a váltó élvez előnyt ezért, ha van rá lehetőség pihent versenyzőt indítunk a 

váltóban - akinek van nyíltvízi tapasztalata és a legjobb medencés 1500-as idővel rendelkezik - a VB-n 

és az EB-n is, akit ha kell csak azért nevezünk egyéni számban, hogy a váltóban rajthoz állhasson. 

 (vitára adhat okot pl.  ha egy versenyzőt kvalifikációs helyen kizárnak bármelyik versenyen, sérülést 

szenved, elszakad a sapkája, szemüvege, olyan betegsége lesz, ami megakadályozza a versenyen való 

részvételét. Az említett esetekre több alkalommal volt példa az elmúlt 5 évben, és kapitányi döntéssel az 

esélyes versenyző csapatba került és bizonyított) 

 

Junior Európa (helyszín?) 2022. július  

 

 A válogató verseny a szokásokhoz híven a magyar bajnokság (júniusban Szegeden) lenne, minden 

versenyszám első 2 helyezettje automatikusan indulhatna a kontinens viadalon kivéve, ha valamelyik 

esélyes versenyző valamilyen oknál fogva nem érne célba – sérülés, kizárás – akkor kapitányi döntéssel, 

ahogy eddig is történt – csapatba kerülne.  

 A harmadik helyezett abban az esetben indulhatna, ha nemzetközi szinten „szalonképes” időt úszik, 

vagy olyan kicsi a különbség az első három versenyző között, hogy bármelyikük esélyes lehet az EB-n, 

erre is láttunk már példát, hogy az OB-n harmadik helyezést elérő lett a legjobb magyar, míg a hazai 

OB-n előtte végzők hátrább végeztek, mint a 2016-os junior EB-n vagy a 2018-as junior VB-n.  

 Véleményem szerint a harmadik helyezettek esetében még egy fontos tényező van, mégpedig, hogy 

pihent emberekkel induljunk a váltóban. Ezért amennyiben a harmadik helyezett nem olyan esélyes 

versenyző, akkor olyan versenyzőt vigyünk, aki nyíltvízi tapasztalatokkal rendelkezik és kiemelkedő 

1500 méteres idővel rendelkezik, hogy a váltó érmes esélyekkel induljon! Erre 2018-ban a junior VB-n 

láthattunk példát, amikor mindkét váltóban pihent embereket indítottunk és világbajnok lett a váltó! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan teljes csapat indítását javaslom tehát a maximálisan indítható 18 főt, 

amennyiben minden korosztályban és versenyszámban van 3 nemzetközi szintű versenyzőnk.  

Célunk, hogy 2022-ban is megnyerjük a nemzetek közötti pontversenyt az EB-n, amit 2017 óta 

megszakítás nélkül nyer a magyar junior válogatott! 



 Magyar Úszó Szövetség  

 Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2022    

 

Junior Világbajnokság, Setubal (POR) 

2022. augusztus  

 

A világbajnokságra a - minden korosztály és versenyszám - a junior EB 2-2 legjobb (összesen 12 fő) 

helyezést elérő versenyzőjét nevezzük. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan teljes csapat indítását javaslom tehát a maximálisan indítható 12 főt, 

amennyiben minden korosztályban és versenyszámban van 2 nemzetközi szintű versenyzőnk.  

A Fina nyíltvízi versenyszabályai lehetővé teszik, hogy a váltókban egyéni versenyszámban nem induló 

pihent versenyzőt indítsunk így a 2018-as évhez hasonlóan a váltóban történő éremszerzés érdekében 

még 1-1 fiú és lány versenyzőt nevezzünk. 

Elengedhetetlen a közös edzőtábor a felkészülés utolsó szakaszában a nyíltvízi versenyek specialitásai 

miatt. A Balaton partján készültünk az elmúlt 7 évben, tekintettel arra, hogy tengerben lesznek a nyíltvízi 

kontinens és világbajnokságok ezért javaslom tengerparton a közös felnőtt és junior edzőtábor 

szervezését. Ennek érdekében egy horvátországi helyszín meg tekintettetem és árajánlatot kértünk. 

 

2022. évi nyíltvízi válogatott keretek és az elért eredmények után biztosított felkészülési versenyek 

és edzőtáborok 

 

Férfiak „ELIT” kategória – Rasovszky Kristóf- olimpiai ezüstérmes, Balaton Úszó Klub Veszprém 

edző: Szokolai László 

A VB-n és EB-n minden számban alanyi jogon indulhat elért eredményei alapján. 

Azt kérhet amit szükségesnek érez az eredményes felkészüléshez a versenyző és edzője edzőtáborok, 

versenyek és edzőpartner az edzőtáborokba. 

 

„A” keret – 2x3 hét melegégövi edzőtábor, 2x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, 

felkészülési versenyek (Fina VK, LEN EK sorozat) 

Olasz Anna – Szegedi Úszó Egylet edzők: Gellért Gábor és Táczi Zsolt10 km olimpiai 4. hely, EB 

ezüstérem, 4x1250m-es váltó EB bronzérem  

 

Betlehem Dávid – Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László 

4x1250m-es váltó EB bronzérem, Junior EB 2x aranyérem 10km és váltó 

 

„B” keret tagjai – 1x3 hét melegégövi, 1x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, EB-

t megelőző 2 hetes közös válogatott edzőtábor amennyiben EB csapatba kerülnek (ez az edzőtábor nem 

váltható be másra), felkészülési versenyek LEN EK sorozat  

Rohács Réka – Kőbánya SC edzők: Túri György és Krajnyák György 
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4x1250m-es váltó EB bronzérem 

Vas Luca- Szegedi ÚE, edzők: Gellért Gábor és Táczi Zsolt  

25 km-en EB 8. helyezett 

Gálicz Péter – FTC edző: Kutasi Gergely 

25 km-en EB 8. helyezett 

Fábián Bettina – Szegedi ÚE, edzők: Gellért Gábor és Táczi Zsolt 

Junior EB 2x aranyérmes, 7,5 km egyéni és váltó 

Kovács-Seres Hunor – Dunaferr SE, edző: Szabó Gergő 

Junior EB aranyérmes 5 km 

Szimcsák Mira – A Jövő SC, edző: Kovács Tamás 

Junior EB ezüstérmes 7,5 km, Junior EB arany a váltóval 

 

Junior keret tagjai– 1x3 hét melegégövi, 1x3 hét hazai vagy belmekeni (BUL) magaslati edzőtábor, 

EB-t megelőző 2 hetes közös válogatott edzőtábor amennyiben EB csapatba kerülnek (ez az edzőtábor 

nem váltható be másra), felkészülési versenyek LEN EK sorozat 

Sárkány Zalán - Kőbánya SC, edzője, Túri György és Krajnyák György 

10 km egyéni 4. helyezett 

Gálicz László - FTC, edző: Kutasi Gergely 

Junior EB aranyérem a váltóval, egyéni 5. helyezett 7,5 km-en 

Pintér Ádám – Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László 

7,5 km egyéni 4. helyezett 

Arshak Hambardzumyan – UTE, edző: Magyarovits Zoltán 

7,5 km egyéni 6. helyezett 

Nett Vivien – Zalaegerszegi Úszó Klub, edző: Horváth Csaba 

5 km egyéni 5. helyezett 

Varga Zsófia - Kőbánya SC, edzője: Pulai Bence 

5 km egyéni 8. helyezett 

 

I.2. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: sportegészségügyi háttér 

biztosítása  

A sportegészségügyi feladatok 3 fő csoportra osztódnak: sportegészségügy-teljesítmény, 

COVID feladatok, Dopping feladatok.  

A strukturális átalakítás során létrehozott Sportegészségügyi munkacsoport 2018 ősze óta 

működik.   
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A 2019 év folyamán az SE-vel kötött együttműködés alapján megkezdett programot a COVID 

szintén felülírta és átterveztette. A 2020-as és a 2021-es COVID hullámok során több 

sportolónk és edzőnk is pozitív eredményt produkált, szerencsére középsúlyos tüneteknél 

nagyobb probléma nem volt. A postcovidos kardiológiai vizsgálatok és a PCR szűrések kerültek 

előtérbe. A versenyzők és sportszakemberek egészségének védelme, folyamatos szűrése az 

elsődleges. A versenyeken , edzőtáborokon való részvétel szigorú feltétele a negatív teszt. 

Ugyanakkor megmaradtak a a teljesítménydiagnosztikai program feladatai is. A személyi, 

tárgyi és infrastrukturális igények és ezek költség igényei is meghatározásra kerültek.  

Feladatkörök  

ALAP feladatok: 

1.1. Labor vizsgálatok: mezo – makrociklusokhoz igazítva 

1.2.Teljesítmény diagnosztika: pályamérések (mezo – makrociklusokhoz igazítva) és 

labormérések (esetenként) 

1.3.Mozgásszervi vizsgálatok: 

1.4.Dietetikai kivizsgálás – opcionális, labor eredmény függő  

1.5. Pszichológiai mérések 

1.6. Értékelés, adatbázis kezelés: kizárólag egyéni felhasználással, titkosítással, orvosi 

titokként kezelve* 

Ráépített továbbfejlesztés: 

1.7. Vegetatív idegrendszeri vizsgálatok 

Külön témakörben foglalkozunk, mint technikai fejlesztési feladatunk a MOZGÁS 

ELEMZÉSI RENDSZER alkalmazásával. Ez teljesen új feladat a szövetség életében, új 

költség elemként szerepelt. 2021-ben és 2022-ben is technikai feltételek biztosításának 

javítását, fejlesztését,  az elmaradások pótlását tudtuk megvalósítani. A fejlesztések mellett a 

mind szélesebb körben történő hasznosítását kell elérni.  A fix rendszer mellett felújításra került 

a MÚSZ meglévő mobil egysége illetve egy teljes csapatkamera rendszer kialakításra került, 

mely a teljes válogatottat szolgálja minden hazai és nemzetközi eseményen. Ilyen korábban 

nem volt. A szakmai csapat jelenleg 3 fő.  

 

2. Eszközigény 

A Magyar Úszó Szövetség a korábbi évek során számtalan sportegészségügyi diagnosztikai 

eszközt szerzett be. A szakemberekkel egyeztetve a beszerzések 2021- első félévében 

befejeződtek. 2022-ben csak pótlás, és a mindennapos egyszerhasználatos eszközök és a 

COVID kapcsolatos eszközök beszerzését tervezzük.  

 

3. Humán fejlesztés: a rendszerben lévők továbbképzésének támogatása 

Konferenciákon, képzéseken, továbbképzésen való részvételek ösztönzése ás támogatása 

 

4. Infrastrukturális igény – Duna Arénában bérelt helység, egy kisebb rendelő, ahol a 

dietetikus, a masszőrök és gyógytornász foglalkozhat a versenyzőkkel.  

 

 



 Magyar Úszó Szövetség  

 Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2022    

5. Kommunikáció – „egycsatornás” 

- értékelés, visszajelzés 

- kizárólag kijelölt kapcsolattartón keresztül 

- keretorvos-edző és keretorvos-EÜ team közötti kommunikáció 

A program mellett a szabályzatainak revíziója során került megalkotásra többek között a 

sportegészségügyi szabályzata.  

 

A képzéseken a részvétel kötelező a 18. életévét be nem töltött sportolókkal foglalkozó, továbbá 

azon sportszakemberek számára, akik közvetlenül vagy közvetetten állami vagy szövetségi 

támogatásban, javadalmazásban részesülnek. Edzői, oktató liszensz ezen képzés hiányában 

nem szerezhető meg. Az Országos Mentőszolgálattal történt megállapodás alapján sikerül az 

országos képzés megvalósítása.  

A OMSZ képzési tematikáját az úszás és korosztály specifikusan átalakítva készítette el képzési 

tervét, beépítve a hypoxiás edzésmódszerek témakörét is.  

 

6. MÚSZ antidopping feladatai - Tiszta Sport 

 

A Magyar Úszó Szövetség hosszú évtizedek óta elkötelezett híve a doppingellenes 

sportéletnek. Célunk: a doppingmentes versenyzéshez fűződő alapvető jog védelme és ezzel 

az egészség, tisztességesség, illetve az egyenlőség előmozdítása világszerte, valamint 

harmonizált, összehangolt és eredményes doppingellenes programok biztosítása 

nemzetközi és nemzeti szinten a tiltott szerek kiszűrésére, a használattól való visszatartásra 

és a megelőzésre. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy minden úszó szabályos és fair küzdelemben mérethesse meg magát 

a Tiszta Sport jegyében. Ehhez elengedhetetlen, hogy az erre vonatkozó előírásokat mind a 

versenyzők, az edzők, illetve a szakemberek is ismerjék és betartsák. A doppingellenes 

küzdelemben a Szövetség éves munkája során szorosan együttműködik a FINA-val, 

NADO-val és a MOB-bal, illetve a kért adatszolgáltatást biztosítja a FINA Whereabouts, 

valamint a MACS és a MOB előírt programjaihoz. 

 

A Magyar Úszó Szövetségnél a hatékony és szervezett doppingellenes tevékenységet külön 

munkatárs, Ember Andrea felügyeli.  

 

A MÚSZ és a MACS között éves keretmegállapodás alapján nem csak a vizsgálatok 

elvégzésére szorítkozik, hanem a tájékoztató előadások, az ismeretterjesztő anyagok célba 

jutása is szerepel, mind a MÚSZ saját, mind a MACS önálló vagy társ szervezésében.  

 

II.3. Versenysport, élsport szakmai és működési feladatai: Fogyatékos sportolók integrált 

fejlesztési programja 

 Helyzetelemzés:  

A felkészülésben résztvevő sportoló, sportolók 2019., 2020. és 2021. évi hazai és nemzetközi 

eredményei, fejlődési tendenciái, 

 

2019: Világbajnokság, London.  

Pap Bianka: 4 versenyszámban állt rajthoz egy ezüst, és egy bronzérmet nyert.  
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Illés Fanni: 100 méter mellen világbajnok lett.   

Konkoly Zsófia: 4 számban indult, három versenyszámban döntőbe került. 

Adámi Zsanett: Mind két versenyszámában negyedik lett a világbajnokságon.  

Száraz Evelin: 100 méter mellen világbajnoki bronzérmes lett 14 évesen.  

Iván Bence: ebben az évben érettségizett, sérülés is hátráltatta felkészülését.   

Tóth Tamás: 4 versenyszámban indult és két döntőt úszott. Paralimpiai bajnokként többet 

vártunk tőle. 

 

2020: a klasszifikációs versenyekig el se jutottunk a COVID betörésével. 2020 márciusát 

követően nemcsak az uszodabezárások, de a versenyzőink egészsége érdekében hosszabb időre 

kényszerpihenőre kényszerültek. Az edzések üteme az év második felére állt helyre, de minden 

verseny elmaradt. Egyetlen lehetőség volt a válogatott részére a MÚSZ decemberi országos 

bajnokságán adódott.  

 

2021: Európa bajnokság, Madeira.  

Pap Bianka: 6 éremmel – 4 arany és 2 ezüst – tért haza. Bianka kategóriájában világszinten is 

az elsők között van. Versenyzői kvalitásai jelen pillanatban kiemelik őt a csapatból, akár 

edzésmunkáját, akár a versenyen való szereplését tekintve.  

Illés Fanni: 100 mellen Európa-bajnok és a 4x100-as gyorsváltó tagjaként ezüstérmes lett.   

Konkoly Zsófia: Minden versenyszámban megjavította egyéni csúcsát, 3 arany és egy 

ezüstérmet szerzett.  

Adámi Zsanett: Egyik számában versenyen kívül hárman úsztak a futamban, a másikban pedig 

összevont kategóriában szerepelt, ahol ő volt a súlyosabb, ez – bár jó időt úszott – a helyezésén 

meglátszik. Részvétele továbbra is fontos és indokolt, paralimpiai kvótával rendelkezik.    

Száraz Evelin: Egy aranyérmet szerzett, a másik két számában döntőbe jutott. A klasszifikáció 

során mellúszásban eggyel magasabb kategóriába (SB6) sorolták, ennek ellenére sikerült 

Európa-bajnoki címet szereznie, ami tehetségét bizonyítja.  

Tarr Réka: fiatal sportoló, hosszú út áll még előtte, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy 

komoly élversenyzővé váljon. 3 számban indult, minden számban döntőbe jutott.   

Payer Kata: A 4x100-as gyorsváltóban ezüstérmes lett. Mindkét váltó elindításához feltétlenül 

szükség volt rá.  

Szabady Ádám: első világversenyén vett részt, 6, 7. és 8. helyezést ért.  

Iván Bence: a csapat meglepetés embere. 4 számban indult. Ismét sokat fejlődtek az 

időeredményei, ez most érmekben is megmutatkozott, két bronzérem került a nyakába. 

Kategóriája nagyon erős, ennek ellenére komoly reményeket fűzünk további pályafutásához.  

Tóth Tamás: 5 versenyszámban neveztük, harmadik száma után vállsérülés miatt visszalépett.  

Sajnos nem sikerült döntőbe jutnia.  

 

2021: Paralimpia, Tokió:  

-A csapat tagjai: Illés Fanni, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Payer Kata, Száraz Evelin, Adámi 

zsanett, Iván Bence versenyzők, Szabó Álmos, Jancsik árpád edzők, Becsey János (augusztus 

13 – 25) vezető edző, Prof. Dr. Sós Csaba (augusztus 25 – szeptember 07) szövetségi 

kapitány, Rózsa Sándor (Adámi Zsanett kísérője). 

-A versenyszámok dátumai és időpontjai, az elért eredmények felsorolása: 
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100 női hát S2 Adámi Zsanett 03:11,88 7. 

50 női hát S2 Adámi Zsanett 01:27,48 7. 

100 női mell SB4 Illés Fanni 01:44,41 1. 

4x100 női gyorsváltó 34 pont Illés Fanni 04:38,66 5. 

400 női gyors S9 Konkoly Zsófia 04:36,76 2. 

4x100 női gyorsváltó 34 pont Konkoly Zsófia 04:38,66 5. 

100 női hát S9 Konkoly Zsófia 01:14,38 6. 

200 női vegyes SM9 Konkoly Zsófia 02:33,00 2. 

100 női pillangó S9 Konkoly Zsófia 01:06,55 1. 

100 női mell SB9 Pap Bianka 01:22,00 7. 

100 női gyors S10 Pap Bianka 01:00,80 4. 

4x100 női gyorsváltó 34 pont Pap Bianka 04:38,66 5. 

400 női gyors S10 Pap Bianka 04:29,83 2. 

100 női hát S10 Pap Bianka 01:06,70 1. 

200 női vegyes SM10 Pap Bianka 02:26,12 2. 

4x100 női gyorsváltó 34 pont Payer Kata 04:38,66 5. 

100 női mell SB6 Száraz Evelyn 01:41,19 6. 

 

A válogatott létszáma évről évre csökken, ennek ellenére az eredményesség a valaha volt 

legjobb. Ennek ellenére az utánpótlás bázis szélesítése még erőssebben előtérbe kerülő 

probléma. A lehetőségek biztosítása elsősorban a vízfelület biztosítása kell legyen. Az ország 

területén a tagszervezeteink között számosban foglalkoznak para és speciális sportolókkal, de 

csak szabadidős és egészségfejlesztő céllal, ezen versenyzőket a versenyzés felé kell terelni. A 

tehetséges versenyző jelöltek felkutatása a cél, ezért rendszeresen látogatni kell a helyszíneket. 

Ezen feladatot egy parautánpótlás koordinátor fogja ellátni. A hazai versenyrendszerben 

előrelépés, hogy az ún. épek bajnokságán elindulhatnak a paraúszók is, és eredményük a 

világranglistára is számít. A verseny erőssége nem közelíti meg a nemzetközi versenyek 

erősségét, de jól szolgálja a felkészülést. A 2021-es versenyév minden várakozásunkat 

felülmúlt. Mivel – a pandémia miatt – 5 évre nyúlt verseny időszak célja érthetően a paralimpiai 

szereplés, a 3 aranyérem és a 4 ezüstérem a több, értékes helyezéssel együtt minden 

szempontból sikeresnek tekinthető.  

A paraúszással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a paralimpia előtti két évben mindenkit 

újra kategorizáltak, aminek a kapcsán úgy tűnik, jóval korrektebbek a versenyek. Edzőink 

kiváló munkát végeztek, tökéletesen sikerült a csúcsforma időzítése, ami szakmai bravúr.  
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- a sportoló 2022. évre tervezett összefoglalt sportszakmai felkészülési (versenyeztetési, 

edzőtáboroztatási) programja: A felkészülés rendszerén nem kívánunk változtatni, az 

eredmények nem indokolják.  

-  

Hónap 
Verseny, edzőtábor pontos 

megnevezése 
Helyszín 

Kategória 

(Hazai/Nemzetközi/ 

Nemzetközi itthon/EB/ VB 

Hazai edzőtábor, külföldi 

Edzőtábor) 

Várható 

sportolói 

létszám 

január Edzőtábor Hódmezővásárhely hazai edzőtábor 8 

február Horvát paraúszó bajnokság Horvátország nemzetközi 10 

március Edzőtábor Törökország hazai edzőtábor 6 

március Világ Kupa Sheffield nemzetközi 10 

április Edzőtábor Hódmezővásárhely hazai edzőtábor 8 

május Világ Kupa Berlin nemzetközi 10 

május Országos Bajnokság Hódmezővásárhely hazai 70 

június Edzőtábor Hódmezővásárhely hazai edzőtábor 8 

június Világbajnokság Madeira VB 9 

 

- A leírtak szerint 3 nemzetközi versenyen (abból 2 Világ Kupa futam), 3 hazai és egy 

melegégövi edzőtáborban akarunk részt venni. Valamint természetesen az év fő 

eseményén, a madeirai világbajnokságon.  

A 2022. évi tervezett eredményességi célkitűzések, tervezett Eb/VB aranyérmek száma, érmek 

száma, pontszerző helyek, helyezések száma. 

 

A világbajokság mezőnye megegyezik a paralimpiai mezőnyével, illetve számait tekintve, 

mennyiségileg nagyobb verseny. Így a célkitűzésünk nem lehet más, mint 3 aranyérem és 4 

ezüstérem megszerzése, valamint annyi pontszerző hely, mint a paralimpián.  

 

Sportszakmai irányelvek meghatározása: 

- Egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok, és azok elérésének stratégiája 

 

Technikai, taktikai tudásszint fejlesztése; versenyzőink tudása ebben a tekintetben a világ 

legjobbjai közé tartozik, így az elsődleges célkitűzés ennek a megőrzése és az utánpótláskorú 

versenyzők technikai és tudásszintjének a mostani sikeres versenyzők szintjére emelése.  

Mentális tulajdonságok fejlesztése: ebben a tekintetben is jól állunk, az esetleges problémák 

időleges jellegűek. Edzőink magatartása mindenkor megfelel az adott helyzetnek. Jól látják, 

mikor van szükség szakember igénybevételére és ilyenkor meg is teszik.    



 Magyar Úszó Szövetség  

 Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2022    

Teljesítménydiagnosztikai mérések: Ezen a területen jelentős a lemaradásunk a nemzetközi 

mezőnyhöz képest. Jelentős előrelépés lehetőségét látjuk, az ehhez szükséges, már meglévő 

infrastruktura használata révén. A szükséges tudás a rendelkezésre áll.  

Integráció elősegítése: terveink szerint, minden makrociklusban (egy évben háromszor) egy 

ún. épek versenyén elindulhatnak a para versenyzők is, oly módon, hogy a versenyt bejelentjük 

az IPC-nek és az elért eredmények így a világranglistához is számítanak. Ez a lehetőség 

nemcsak a válogatottak részére biztosított, hanem minden leigazolt para úszó számára. 

Természetesen, az Országos bajnokságokon, ugyanúgy indulhatnak, mint 2021-ben.   

Sportolói életút program beépítése: ezen a területen, élen járunk. Adámi Zsanett a Corvinus 

Egyetem HÖK elnöke volt, jelenleg masters tanulmányokat folytat. Illés Fanni és Konkoly 

Zsófia, valamint Iván Bence egyetemisták. A többiek is csak a koruk miatt nem. A célunk, hogy 

a meglévő programokat maximálisan kihasználjuk.  

 

A felkészülés szakaszai, periódusai és kiemelt feladatai: A felkészülés szakaszainak 

meghatározásához szükséges a tervezett versenyek időpontjának ismerete. Jelenleg csak a 

Világbajnokság időpontja biztos, a többi versenyé nem. Amennyiben ez a rendelkezésünkre fog 

állni, kérés nélkül el fogjuk készíteni, mert edzőink számára (úszásban) ez jelenti a kottát. 

Annyi bizonyosnak látszik, hogy a 3 makrociklus a következőképpen épül fel: I. 2021. 

szeptember 01 – december 22. II. 2022. Január 03- tavaszi fő verseny (várhatóan március vége). 

III. makrociklus: 2022. április eleje, - VB június végén (Madeira). A makrociklusban 

elvégzendő feladatok: az elsőben az alapállóképességet, a másodikban a gyorsasági 

állóképességet, a harmadikban a speciális állóképességet fejlesztjük hangsúlyosan. A nyári 

pihenőt követően szeptembertől ismét az alapállóképesség fejlesztése lesz a  feladat.  

 A sportoló foglalkoztatásának szakmai, szervezési feladatai (edzőtáborok, válogató 

versenyek): Válogató verseny sajnos nem szükséges, akinek megvan az indulásra jogosító 

ideje (az egyre bővülő lehetőségek mellett), azt a VB-re benevezzük.  

A sportoló sportegészségügyi ellátása: az OSEI által biztosított lehetőségeknek megfelelően, 

valamint a kötelező vizsgálatokon való részvétellel.  

A doppingellenes feladatok: a HUNADO előadásain való részvétel, nemcsak annak kötelező 

jellege miatt. Szüntelen felvilágosítás, valamint az ADAMS rendszeres kitöltése és annak 

ellenőrzése, illetve a jogszabályok változásainak a rendszeres követése.  

A felkészülést és eredményességet befolyásoló legfontosabb tényezők: szakképzett edzők 

bevonása, a sikeres edzők szüntelen továbbképzése és az utánpótlás keresése, menedzselése, a 

rendszerbe történő bevonása.   
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MÚSZ- III. fejezet – Utánpótlás nevelés szakmai és működési feladatai 

A sikerhez vezető út hátterét a stabil utánpótlás nevelési programok biztosítják. Ezek a 

programok szoros összefonódás láncolatában állnak egymással. A programok köntösét 

biztosítsa a megfelelő marketig, a jogszerű tisztaságát a korszerű szabályzati rendszer.  

A feladatok továbbra is változatlan, itt is elsődleges szempont a szakember gárda 

megtartása a munkahelyek megőrzésével.  

Előtérbe kerül még inkább a régiók jelentősége. Országosan 5000 igazolt sportoló és közel 

1000 edző várta az uszodák újra nyitását, a vizes edzések újraindítását. A lemorzsolódás 

jelentős, meg kell találni a módot ezek rendszerben tartására és ezzel egyidőben az 

utánpótlás programok óvására. 2021-ben lehetőségünk volt COVID konszolidáció 

keretében régiós felzárkóztató programok, edzőtáborok megvalósítására, mely mind a 

legkisebb egyesületek, mind a versenyzők, mind az edzők részére egy mentorális 

lehetőséget is jelentett. Az edzők szakmai képzése ilyen gyakorlati programokban sokkal 

hatékonyabb, a tapasztalt edzők ilyen esetekben munka közben tudják átadni tudásukat. 

A mentorprogram és az utánpótlás pályatámogatási rendszere jelenik meg új elemként. 

A felzárkóztatási program külön alfejezként kerül be a szakmai feladatok közé. A delfin 

korosztályban regionális és a helyi rendezést, megvalósítást helyezzük előtérbe.  

 

Az infrastrukturális fejlesztés vízfelülethez juttat, ennek a fenntartását segíti egy támogató 

program, melynek eredményeként lehetővé válik, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni,  

egyesületek, képzési akadémiák alakulnak. Az itt úszni tanulók közül lesznek az 

aranyjelvényesek, később a jövő bajnokai, majd a műhelytámogatásra jogosító nemzetközi 

eredmények, melyeket a sportegészségügyi fejlesztésekkel, az edzők és segítőik képzésével 

és továbbképzésével a szakmai fejlődését segítjük. Az eredmények szélesíthetik a támogatók 

körét, melyek alapján indulhatnak az újabb fejlesztések és ezzel a kör be is zárult. A MÚSZ 

egészének újragondolásával a korábbi programok racionalizálását, az elosztási rendszer 

objektivizálását is megkezdtük, ezzel a működés még hatékonyabbá válik.   

 

 

 

MÚSZ Utánpótlás nevelési programjainak piramisrendszere 

 

Jövő Bajnokai

Arany Jelvény

Akadémiák, 
Egyesületek 

új leigazolt versenyző

Minden Gyerek Tanuljon Meg 
Úszni 
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III.1. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Minden gyermek tanuljon meg 

úszni program  

 

Projektben az egyesületek a támogatás összegét a tanmedence bérlésére, a programban 

résztvevő úszóoktató szakemberek bérére, felszerelések és úszóeszközök beszerzésére, szállító 

eszközök beszerzése, bérlésére fordítják. 85 egyesület részesült támogatásban a 140 

tagszervezetünkből. Ezek számát jelentősen emelni kell, de a források ezt nem teszik lehetővé.  

A program célja az országos elismerés, az általános bevezetése, állami feladat elismeréseként. 

Célunk értéket teremteni, amiből a jelenkor és az utókor egyaránt profitálhat, tenni a 

gyermekeinkért, a jövő nemzedékért és úttörőnek lenni egy olyan kezdeményezésben, ami 

megannyi év következetes munkája után mostanra válhat országos programmá, amely azt 

hivatott szolgálni, hogy lakhelytől, kortól, nemtől és anyagi helyzettől függetlenül Minden 

Gyermek Tanuljon Meg Úszni (MGY). A Magyar Úszó Szövetségnek régóta szívügye, hogy 

ez valóban olyan támogatást jelentsen, amely ténylegesen fejleszti a hazai úszásoktatást, 

edzőképzést és egy olyan építkezés alapját adja, amely szilárd bázisa lesz a biztos úszástudás 

megszerzésének és így később akár az utánpótlás programnak is, hogy aztán egyszer 

kiemelkedhessenek közülük azok a versenyzők, akik majd tovább írják a magyar úszósport 

történelmét. A sikert elsősorban az jelenti, hogy a gyerekek, a fiatalok lemenjenek az uszodába, 

megszeressék a vizet, elsajátítsák a megfelelő technikát és otthonosan mozogjanak ebben a 

közegben, valamint hogy ezáltal természetessé váljon számukra a sport és a rendszeres mozgás, 

ami egy egészségesebb élethez is hozzásegítheti őket. Ez az igazi siker és ez az alapköve az 

egész folyamatnak.  

A legfőbb partnereik az EMMI Oktatási Államtitkársága és az EMMI Sport Államtitkársága 

volt. 2020. októberében felhatalmazást és anyagi támogatást kaptunk a TESZT program 

elindításához.  

 

III.2. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Aranyjelvényes programja 

 

Az Aranyjelvényes program bírálati szempontjai, és elosztási elvei is korábban 

megváltoztatásra kerültek, objektív, ösztönző rendszer került kidolgozásra az utánpótlás 

bizottság, a régióvezetők és az edzőbizottság közreműködésével. 2022-ben visszatérünk a 

korábbi rendszerhez, a 2020-as év „nem mérhető” voltát feledteti a 2021-es év.  

A teljesített jelvényszámot vettük alapul, így a jobban teljesítő versenyző egyesülete nagyobb 

támogatásban részesülhetett. A minőségi javulás mennyiségi javulást is mutatott. A 

támogatási keret emelése az aranyjelvény elértéktelenedését akadályozná meg.  

 A támogatás felhasználható sporteszközök, felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, 

versenyrendezés finanszírozására, eredményes sportolók tagdíjaihoz (egyfajta ösztöndíj 

rendszerben) történő  hozzájárulásra, sportolók leigazolásához, vitamin és táplálék 

kiegészítők támogatására, szállító eszköz támogatására, beszerzésére, bérlésére, edzők 

bérjellegű kifizetése, vízfelület bérleti díj támogatására, helyi  sportprogramokon,  régiós  

központi  programokon  történő  részvételi  költség  támogatására.  
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III.3. Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai: Képzési Akadémia rendszer 

programja – Jövő Bajnokai tehetséggondozó program  

 

A Magyar Úszó Szövetség célja, hogy a versenysport, élsport mellett az utánpótlás nevelést 

kellő odafigyeléssel támogassa, ezáltal biztosítva a sportág jövőjét: a sportág tömegbázisának 

szélesítése kedvező hatással lesz a sportág fejlődésére, működésére, eredményeire. 

 

A támogatás felhasználható sporteszközök, felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, 

versenyrendezés finanszírozására, eredményes sportolók tagdíjaihoz (egyfajta ösztöndíj 

rendszerben) történő  hozzájárulásra, sportolók leigazolásához, vitamin és táplálék kiegészítők 

támogatására, szállító eszköz támogatására, beszerzésére, bérlésére, edzők bérjellegű kifizetése, 

vízfelület bérleti díj támogatására, helyi  sportprogramokon,  régiós  központi  programokon  

történő  részvételi  költség  támogatására.  

 

A program magába foglalja a Jövő Bajnokai tehetség kiválasztó és gondozó program, a régió 

központok feladatait, a régiós hálózat működtetését. A 2013 óta tartó program tapasztalatai 

alapján bővítésre volt szükség, a közigazgatásilag 8 régió helyett jelenleg 9 régió dolgozik a 

MÚSZ-ban.  

 

A régiós feladatok egyre szélesebbek, követve a kor és a szakma igényeit.  

2022-ben a regionális rendszer már szerves része lesz az ÚNP éles első szakaszának 

indulásának.  

 

 

Tehetséggondozási Program 

 

Úszósportunkban egy kezdő versenyzőnek kb. 8-10 év edzésmunka szükséges, hogy tehetségét 

kibontakoztatva nemzetközi szintű versenyzővé válhasson. A Tehetséggondozó program célja, 

hogy a magyar korosztályos úszóversenyzők közül a legeredményesebbek számára kiváló 

feltételeket biztosítson pl. edzőtáborok, nemzetközi versenyek szervezésével, hogy 

felkészülésük minél sikeresebb legyen. A program a 11-14 éves lány és fiú versenyzők közül 

az egyes évjáratok legjobbjait segítené céljaik elérésében. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, 

hogy azok a nemzetek, melyek sikeres utánpótlás csapatokat tudtak felnevelni – pl. IFI EB, 

EYOF –, később a felnőtt világversenyeken is eredményesebben szerepeltek. Az elkövetkező 

évek egyik meghatározó feladata kell, hogy legyen a fiatal úszó tehetségek felkutatása és 

támogatása.  

A Magyar Úszó Szövetség, hosszú távú sportoló fejlesztő programjai 

néhol fedik egymást. Az angolszász szakirodalomban, LTAD-ként 

emlegetett (Long Therm Athlete Developement) azt a célt szolgálja, 

hogy a különböző sportágak szövetségei és egyesületei tervezzék 

meg a sportolók képzését és fejlesztését, a különböző szenzitív 

életszakaszok tekintetében. Az LTAD egy magyar találmány hiszen 

Balyi István nevéhez fűződik, aki Kanadában publikálta az erről 

szóló könyvét. Megvizsgálva a nemzetközi szakirodalmat, komoly kidolgozott anyagokat 

találhatunk, Brit, Ausztrál és Kanadai úszó szövetségi példával. 
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A KSF tulajdonképpen egy ilyen kormányzati LTAD-nek fogható fel, nekünk csak az abban 

lévő szakmai programjainkat kell, átgondolni, és letisztázni, például az évjáratok átfedése okán. 

A programok sorát „ A minden gyerek úszni tanuljon meg úszni!” program kezdi, majd a JB 

következik 4 évjáratos korosztállyal, és a felső korosztályban átfedéssel. (Héraklész bajnok, és 

Serdülő válogatott) 

A 2022-2027+-os Jövő Bajnokai Program szakmai céljainak meghatározása: 

A 11-12-13-14 éves lány és 11-12-13-14 éves fiú korosztályok képesség fejlesztése az alábbi 

fő irányelveket kövesse. 

Fő életkori szakaszok feladatai: 

-Aktív életmód: 0-6 éves kor 

-Sportági alapok megismerése: 6-8 éves kor 

-Tanulj meg edzeni: Lányok 8-11 éves kor, Fiúk 9-12 éves kor 

-Készítsd fel a tested edzéssel: Lányok 11-14 éves kor, Fiúk 12-15 éves kor 

-Edz, hogy versenyezz: Lányok 14-16 éves kor, Fiúk 15-18 éves kor 

-Versenyezz, hogy győzz: Lányok 16+, Fiúk 18+ 

(Balyi I., Models of long-term athlete development 2002) 

- 11-12 évesek 1. Alap-állóképesség fejlesztés, 2. Sokoldalú technikai képzés, vegyes típusú 

felkészítés, 3. Alapgyorsaság szinten tartása 4. Hajlékonyság fejlesztése, 5, Vízi játékok. 

-13-14 évesek 1. Az aerob állóképesség fejlesztése, 2. Az anaerob állóképesség fejlesztése, 3. 

Általános és speciális szárazföldi képesség fejlesztés, 4. A négy úszásnem korszerű 

technikájának megszilárdítása, 5. A 3 makrociklusos felkészülés bevezetése. 6. Hajlékonyság 

szinten tartása.  

(Tóth Á., Az úszás tankönyve 2008),(Tudor O. Bompa., Periodization 2019) 

A hosszútávú sportoló fejlesztéshez szorosan kapcsolódó területek kiemelendők a prepubertás, 

pubertás korban. A sporttáplálkozás alapjainak megismerése, alapvető sportpszichológiai 

módszerek elsajátítása, regenerációs folyamatok megismerése és mozgás korrekció videó 

laborban. 

(Bill Sweetenham, Championship Swim Training 2003) 

A 2022-2027+-os Jövő Bajnokai Program egyéb céljainak meghatározása: 

A MÚSZ Régió központokon keresztüli szakmai kontroll és felügyelet biztosítása. Minimum 

vizsgáztatások szervezése. Versenybírói képzés szervezése. Újraélesztési gyakorlati vizsga 

szervezése az edzők és oktatók számára 2 évente.  Az egyesületek szakmai támogatása, és 

ösztönzése, az alsó korosztályokban végzendő minőségi munkára. A sportágak közti 

népszerűségi versenyben a vezető pozíció tartása. Folyamatos pozitív média megjelenés. A 

versenyzőkben a sportághoz történő kötődés erősítése, sportbarátságok kialakítása országos 

szinten. Felszerelés és edzőtáborok biztosítása.  
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A célok meghatározásával minden olyan elemet kijelöltünk, amelyet a JB programokon belül, 

szeretnénk megvalósítani. A szakmai irányelvek, a leírtak alapján világosak, a munka ezek 

menténk kell, hogy működjön. A továbbiakban a program részletes leírása fog következni, az 

utolsó évek tapasztalata alapján szakmai változtatásokkal és több minimum kritériummal, a 

régiók részére.  

Érintett korosztályok, nemekhez igazítva: 

Lányok: 11C ----12GY----13GY---14S éves versenyzők  

Fiúk:11C---12C----13GY----14GY éves versenyzők 

(288 fő) 

Bekerülési feltételek:   

1. Minden országos bajnoki érmes (egyéni számban) (COVID esetben ranglista 1-3) alanyi 

jogon tagja a programnak.  

2. Második körben a régióvezetők töltik fel az OB döntősökkel (COVID esetében ranglista 4-8 

helyezettekkel) a keretet. Az a régió, ahol az OB illetve a ranglista 1-8 döntősök (helyezettek) 

létszáma meghaladja a (32) főt növelhető a létszám.  

3. Abban a régióban, ahol ez nem haladja meg a (32) főt az eddigi LEN pont számítással tölthető 

fel a keret. A legkisebb korosztálynál 3 db (200 méter vegyes, 2 darab saját versenyszám), a 

többi korosztálynál 4 db (400 méter gyors, 200 méter vegyes, 2 darab választott) versenyszám 

összesített LEN pontjainak összege a mérvadó.  

*Keretet 2022. januárban hírdetünk, így a névsor jelneleg nem ismert.  

Juttatások a JB-s versenyzők és egyesületeik felé: 

Felszerelést mindenkinek alanyi jogon kapjon, az adott korosztálynak megfelelően. 

 Éves szakmai program követelmények: 

-6 alkalom régiós foglalkozás szervezése évente az alábbiak szerint. 

 -Az összrégiós versenyen való részvétel 

Makrociklusonként 2 alkalommal kötelező legyen a szakmai foglalkozás szervezése. 

 Tartalma a következő képen épüljön fel: 

90-120 perces technika fejlesztő úszóedzés + felmérő vagy videó elemzés. Az úszó edzések 

után vagy előtt előírás más programot is szervezni. Előadást vagy szárazföldi edzést.  

Az úszó edzések alatt szervezett felmérő esetén, I. makrociklus 1500 gyors, II. makrociklus 400 

vegyes és szabadon választott 200 m. Az eredmények országos JB listára történő feltöltése 

kötelező. 

 A felmérők kiváltása lehetséges a makrociklusonkénti ranglistára kerülő eredmény elérése 

esetén az adott versenyszámokban (1500 gyors 400 vegyes.) 

Össz-régiós verseny: kötelező részvétel a kerettagok részére. 
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Ajánlott tartalmak, előadók, és technikai edzést tartó edzők évjáratonként:  

1. évesek:  

-Technikai edzések: A négy úszásnem modern technikájának kialakítása. (90-120 perc) 

-Szárazföldi edzések alapjai: Dr. Egressy Jánossal vagy Kovácshegyi Ferenccel. (90 perc) 

-Sporttáplálkozás alapjai: szülőknek, Prof. Dr. Martos Éva PDF. anyag átküldése. 

2. évesek:  

-Technikai edzések: A négy úszásnem modern technikájának kialakítása. (90-120 perc)  

-Szárazföldi edzések alapjai: Dr. Egressy Jánossal vagy Kovácshegyi Ferenccel. (90 perc) 

-Sportpszichológiai eljárások interaktív elsajátítása: (relaxáció és imagináció) Szemes Ágnes. 

(90 perc) 

3. évesek: 

-Technikai edzések: A négy úszásnem modern technikájának kialakítása. (90-120 perc)  

-Szárazföldi edzés: Rácz Leventével: versenyzőknek, és edzőknek. 

-Előadás Szülőknek és Edzőknek, A Nyerő hármas: Kalamár Hajnalka-Kabarcz Zoltán (60 

perc)  

-1 hét hazai edzőtábor az OB érmeseknek.  

4. évesek:  

-Videó Labor foglalkozás (Duna Aréna) Horváth Péter és Zámbó Balázs,  

-Szárazföldi edzés: Rácz Leventével: versenyzőknek, és edzőknek. 

-Sportpszichológiai eljárások interaktív elsajátítása: (célállítás és fókuszálás) Szemes Ágnes. 

(90 perc) 

-1 hét hazai edzőtábor az OB érmeseknek. 

Az ajánlott előadókon és edzőkön kívül meghívott előadók, MÚSZ általi jóváhagyása legyen 

szükséges. 

A négy úszásnem modern technikájának kialakítását segítő edzések programjában a MUSZ 

sportszakmai csoportja az Utánpótlás bizottság és a Régióvezetők ajánlása/felkérése alapján, a 

következő kollégák, választhatók és vállalnak úszásnemekkel és egyéb szakmai képzéssel 

kapcsolatos felkéréseket:  

Vizes foglalkozások: Egressy János, Gellért Gábor, Güttler Károly, Horváth Péter, Nagy József, 

Nagy Péter, Pass Ferenc, Plagányi Zsolt, Selmeczi Attila, Virth Balázs.  – a névsor 

folyamatosan bővíthető 

Szárazföldi edzés: Kovácshegyi Ferenc, Rácz Levente, Egressy János.  

További előadók és témakörök, előzetesen a régió éves szakmai programjába foglalva és a 

MUSZ engedélyével, megvalósíthatók. 
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A régiós működési elvet alapjaiban változtattuk meg 2021-ben. Operatív – Régióvetózetők és 

szakmai – régiós vezetőedzőket neveztünk ki pályázatatás útján. Keressük a strukturális és 

szakmai megújulások lehetőségeit. Egyben készülünk az így kialakított mini MÚSZ-okkal az 

országos lefedettségű UNP működtetésére.  
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MÚSZ- IV. fejezet –  Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai  

Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai  

A korábban a kizárólag nemzetközi eredményeken alapuló támogatási rendszer is teljes 

reformja megtörtént. Az új elképzelések szerint az országos bajnoki rendszerben elért országos 

és regionális helyezési besorolási sávok és a nemzetközi eredmények MOB számítási 

pontrendszerén alapuló támogatási elosztási elvet egy a kizárólag a Magyar Bajnokságban elért 

pontok forintértékén alapuló rendszer váltotta fel. Ezzel is növelve az utánpótlás eredmények 

értékét. 

A nemzetközi szabályok és a FINA-LEN versenyek is korszerűsödtek, a NOB is új 

versenyszámokkal bővítette az olimpiai programot. Ennek értelmében a magyar bajnoki 

rendszert is ezekhez igazítottunk. Megemelkedtek a bajnoki versenyszámok, a versenynapok 

száma. A megszerezhető pontok mellett a rajthoz álló csapatok és versenyzők száma is 

emelkedésnek indult. 

A 2021-es pontok már alapul szolgálnak a 2022-es támogatási rendszernek.   

A MÚSZ Országos Bajnokságok Pontozási rendszere 

Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pontszám 25 18 13 9 6 4 2 1 

  korosztályokat az alábbi szorzóval kell figyelembe venni: 

 Felnőtt (50m/25 m): 5-szörös 

 Ifjúsági: 4-szeres 

 Serdülő: 3-szoros 

 Gyermek 2-szeres 

 Cápa 1-szeres 

 A váltók pontértéke egyszeres szorzót kapott.  

A támogatás felhasználható sporteszközök, felszerelések beszerzésére, versenyeztetésre, 

versenyrendezés finanszírozására, eredményes sportolók tagdíjaihoz (egyfajta ösztöndíj 

rendszerben) történő hozzájárulásra, sportolók leigazolásához, vitamin és táplálék kiegészítők 

támogatására, szállító eszköz támogatására, beszerzésére, bérlésére, edzők bérjellegű kifizetése, 

vízfelület bérleti díj támogatására.  
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MÚSZ- V. fejezet – Infrastruktúrafejlesztés feladatai 

 

A 2022 december 31-ig tartó időszak Infrastruktúrafejlesztés feladatai – nem ismert 

 

 Infrastruktúrafejlesztés: 

Az elmúlt 7 év során összesen 158 helyszínen kb. 2 000 millió forintból valósultak meg 

különböző mértékű infrastrukturális fejlesztések.  

 A támogatás felhasználási területei  

A támogatások kezdete során első évben 18, majd minden évben bővülő, 2019-ban már 35 

egyesületi számmal valósultak meg fejlesztő, rekonstrukciós programok az országban. 2020-

ban nem részesültünk támogatásban. 2021-ben 94 millió forint a támogatás keretösszege. 

2022-es adatok még nem ismertek.  

 

 

Budapest, 2021. december 13. 

  

                                            Wladár Sándor 
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