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Szakmai beszámoló – Prof. Dr. Sós Csaba 

A legjelentősebb, a márciusi Országos, nyílt Felnőtt Bajnokság volt, Budapesten a Duna 

Arénában, valamint a novemberi Országos, nyílt Rövidpályás Felnőtt Bajnokság, Kaposváron. 

A válogatottak kiválóan szerepeltek, a versenyrendezés magas színvonalú volt, mind a két 

helyszínen.  

 

I. Az év külföldi edzőtáborai 

 

Az alábbi helyszíneken, időpontokban és létszámban voltak külföldi edzőtáborok 2021-ben:  

 

 

Ország Város Dátum Versenyző Edző 

     
Törökország Erzurum 2021.01.02-01.23. 3 2 

Bulgária Belmeken 2021.01.17.-02.07. 9 3 

Egyesült Arab Emiratusok Dubai 2021.01.23.-02.13. 9 6 

Törökország Erzurum 2021.01.30-02.20 2 1 

Törökország Antalya 2021.02.14-03.14 7 2 

Dél-Afrika Stellenbosch 2021.02.18.-03.12. 8 5 

Törökország Antalya 2021.02.20-03.10 3 1 

Törökország Antalya 2021.02.20-03.11 1 1 

Törökország Antalya 2021.02.20-03.13 2 0 

Spanyolország Tenerife 2021.02.21.-03.14. 1 3 

Törökország Erzurum 2021.02.21-03.14. 2 1 

Törökország Antalya 2021.02.27-03.20 6 2 

Törökország Antalya 2021.02.27-03.20 5 2 

Törökország Antalya 2021.02.27-03.20 4 1 

Törökország Antalya 2021.02.27-03.20 1 1 

Törökország Antalya 2021.02.27-03.20 4 1 

Spanyolország Sierra Nevada 2021.03.30.-04.20. 4 1 

Törökország Antalya 2021.04.03-04.24 14 4 

Spanyolország Tenerife 2021.04.24.-05.08. 3 2 

Spanyolország Tenerife 2021.04.24.-05.12 4 3 

Törökország Antalya 2021.06.21-07.10. 3 1 

Japán Koriyama 2021.07.08-07.18. 3 3 

Japán Koriyama 2021.07.09-07.18. 1 1 

Japán Koriyama 2021.07.12-07.22. 26 14 

 

 

II. Az év belföldi edzőtáborai 



 
 

 

Az alábbi helyszíneken, időpontokban és létszámban voltak belföldi edzőtáborok 2021-ben:  

 

Balatonfűzfő 2021.02.14-03.06, 8 fő 

Balatonfűzfő 2021.04.25-05.14, 6 fő 

Balatonfűzfő 2021.06.06-06.26, 4 fő 

Balatonfűzfő, 2021.01.24-02.06, 4 fő 

Balatonfűzfő, 2021.05.26-06.12, 5 fő 

Balatonfűzfő, 2021.06.20-07.10, 4 fő 

Budapest, 2021.02.28-03.20, 1 fő 

Budapest, 2021.06.07-06.26, 1 fő 

Budapest, 2021.06.21-07.07, 1 fő 

Debrecen, 2021.01.24-30, 3 fő 

Hódmezővásárhely 2021.01.10-23, 9 fő 

Hódmezővásárhely 2021.02.21-03.13, 7 fő 

Hódmezővásárhely 2021.02.21-03.13, 1 fő 

Hódmezővásárhely 2021.05.30-06.19, 7 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.01.17-30, 8 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.02.21-03.13, 2 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.04.25-05.13, 13 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.04.25-05.15, 3 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.06.06-18, 5 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.06.20-07.03, 3 fő 

Kaposvár, 2021.02.21-03.13, 4 fő 

Kaposvár, 2021.05.30-06.24, 1 fő 

Kaposvár, 2021.06.01-06, 1 fő 

Kaposvár, 2021.06.08-23, 3 fő 

Kaposvár, 2021.06.28-07.10, 1 fő 

Kaposvár, 2021.07.04-10, 3 fő 

 

III. Világversenyek, csapatkijelölés 

 

a) Európa Bajnokság, 2021.05.17.-05.23. Budapest 

 

Az Európa bajnoki csapat kialakításának a tervét a 2021-es, MUSZ Elnökség által jóváhagyott, 

a 2021-re készített szakmai tervben leírt elvek tartalmazzák. Az országos bajnokság után a 

csapat összeállítása megtörtént, az Elnökség jóváhagyta.  

A csapat a margitszigeti Thermál és Grand Hotel szállodákban lakott, buborék rendszerben. Az 

érkezést követően és még két alkalommal az előírt protokoll szerint Covid tesztet végeztek 

minden edzőn és versenyzőn. Valamennyi vizsgálat negatív eredményt hozott.  



 
 

Versenyzőink felszerelést kaptak, a szállás és az ellátás, valamint a szállítás a szállodák és az 

uszoda között kifogástalan volt. 

Versenyzőink eredményei:  

BERNEK, Péter - 1992       

200m Hátúszás Előfutam 14. 1:59.07 

400m Vegyesúszás Előfutam 2. 4:13.83 

400m Vegyesúszás Döntő 6. 4:14.33 

BETLEHEM, Dávid - 2003       

1500m Gyorsúszás Előfutam 12. 15:18.18 

BICZÓ, Bence - 1993       

200m Pillangó Előfutam 22. 1:58.73 

BOHUS, Richárd - 1993       

50m Hátúszás Előfutam 9. 25.08 

50m Hátúszás Középdöntő 11. 25.19 

100m Hátúszás Előfutam 12. 54.17 

100m Hátúszás Középdöntő 13. 54.42 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors D Váltó 48.34 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors EF Váltó 48.38 

CSEH, Laszló - 1985       

200m Vegyesúszás Döntő 4. 1:58.04 

200m Vegyesúszás Középdöntő 7. 1:58.45 

200m Vegyesúszás Előfutam 4. 1:58.46 

GÁL, Olivér - 2001       

50m Mellúszás Előfutam 16. 27.64 

50m Mellúszás Középdöntő 15. 27.79 

GYURTA, Gergely - 1991       

800m Gyorsúszás Előfutam 22. 8:03.83 

1500m Gyorsúszás Előfutam 13. 15:18.85 

HOLLÓ, Balázs - 1999       

400m Gyorsúszás Előfutam 16. 3:50.06 

HOLODA, Péter - 1996       

50m Gyorsúszás Előfutam 25. 22.44 

100m Gyorsúszás Előfutam 37. 49.50 

50m Pillangó Előfutam 34. 24.09 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors EF Váltó 48.90 

HORVÁTH, Dávid - 1996       

100m Mellúszás Előfutam 59. 1:02.77 

200m Mellúszás Előfutam 34. 2:14.67 

JASZÓ, Ádám - 2002       

50m Hátúszás Előfutam 35. 25.93 



 
 

100m Hátúszás Előfutam 32. 55.18 

200m Hátúszás Előfutam 34. 2:02.20 

KALMÁR, Ákos - 2000       

400m Gyorsúszás Előfutam 26. 3:54.18 

800m Gyorsúszás Előfutam 15. 7:56.56 

1500m Gyorsúszás Előfutam 4. 15:02.97 

1500m Gyorsúszás Döntő 6. 15:04.61 

KENDERESI, Tamás - 1996       

200m Pillangó Középdöntő 1. 1:54.37 

200m Pillangó Döntő 3. 1:54.43 

200m Pillangó Előfutam 9. 1:57.02 

KÓS, Hubert - 2003       

100m Pillangó Előfutam 12. 51.93 

200m Vegyesúszás Középdöntő 1. 1:56.99 

200m Vegyesúszás Döntő 5. 1:58.12 

200m Vegyesúszás Előfutam 6. 1:58.87 

100m Pillangó részidő 4 x 100m Vegyes EF Váltó 52.22 

KOVÁCS, Benedek - 1998       

50m Hátúszás Előfutam 27. 25.53 

100m Hátúszás Előfutam 14. 54.29 

100m Hátúszás Középdöntő 12. 54.36 

100m Hátúszás 4 x 100m Vegyes EF Váltó 54.78 

200m Hátúszás Középdöntő 13. 1:58.20 

200m Hátúszás Előfutam 13. 1:58.84 

KOVACSICS, Márk - 2002       

800m Gyorsúszás Előfutam 30. 8:09.98 

1500m Gyorsúszás Előfutam 17. 15:35.95 

KOZMA, Dominik - 1991       

100m Gyorsúszás 4 x 100m Gyors EF Váltó 49.49 

200m Gyorsúszás 4 x 200m Gyors EF Váltó 1:48.14 

KUTASI, Máté- 1998       

100m Mellúszás Előfutam 64. 1:03.28 

200m Mellúszás Előfutam 32. 2:14.52 

MÁRTON, Richárd - 1999       

50m Pillangó Előfutam 53. 24.57 

100m Pillangó Előfutam 43. 53.64 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors, EF Váltó 1:49.54 

MILÁK, Kristóf - 2000       

100m Gyorsúszás Előfutam 13. 48.72 

200m Gyorsúszás Döntő 5. 1:45.74 



 
 

200m Gyorsúszás Középdöntő 7. 1:46.77 

200m Gyorsúszás Előfutam 4. 1:47.27 

400m Gyorsúszás Előfutam 20. 3:51.59 

50m Pillangó Előfutam 21. 23.67 

100m Pillangó Döntő 1. 50.18 

100m Pillangó Középdöntő 1. 50.62 

100m Pillangó Előfutam 1. 50.64 

200m Pillangó Döntő 1. 1:51.10 

200m Pillangó Előfutam 1. 1:54.38 

200m Pillangó Középdöntő 2. 1:54.72 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors D Váltó 47.50 

NÉMETH, Nándor - 1999       

50m Gyorsúszás Előfutam 25. 22.44 

100m Gyorsúszás Döntő 4. 47.84 

100m Gyorsúszás Középdöntő 4. 48.02 

100m Gyorsúszás Előfutam 8. 48.38 

100m Gyorsúszás 4 x 100m Gyors D Váltó 48.41 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Vegyes EF Váltó 47.87 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors EF Váltó 1:47.41 

RASOVSZKY, Kristóf - 1997       

800m Gyorsúszás Előfutam 14. 7:56.27 

SÓS, Dániel - 1998       

200m Vegyesúszás Előfutam 19. 2:00.54 

400m Vegyesúszás Előfutam 20. 4:24.29 

SZABÓ, Szebasztián - 1996       

100m Gyorsúszás Előfutam 11. 48.59 

100m Gyorsúszás Középdöntő 11. 48.87 

50m Pillangó Döntő 1. 23.00 

50m Pillangó Előfutam 1. 23.01 

50m Pillangó Középdöntő 3. 23.08 

100m Pillangó Középdöntő 6. 51.45 

100m Pillangó Előfutam 5. 51.66 

100m Pillangó Döntő 8. 51.86 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors D Váltó 48.25 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors EF Váltó 48.84 

SZENTES, Bence - 1996       

50m Hátúszás Előfutam 17. 25.29 

SZÖLLŐSI, Martin - 1998       

50m Mellúszás Előfutam 46. 28.52 

TAKÁCS, Tamás - 1998       



 
 

50m Mellúszás Előfutam 42. 28.43 

100m Mellúszás Előfutam 38. 1:01.50 

100m Mellúszás részidő 4 x 100m Vegyes EF Váltó 1:01.18 

TELEGDY, Ádám - 1995       

100m Hátúszás Előfutam 19. 54.53 

200m Hátúszás Középdöntő 3. 1:56.17 

200m Hátúszás Döntő 5. 1:56.67 

200m Hátúszás Előfutam 5. 1:57.22 

TÖRÖK, Dominik Márk - 2002       

100m Mellúszás Előfutam 62. 1:03.19 

200m Mellúszás Előfutam 39. 2:15.95 

200m Pillangó Előfutam 23. 1:58.88 

400m Vegyesúszás Előfutam 12. 4:19.67 

VERRASZTÓ, Dávid - 1988       

400m Vegyesúszás Döntő 4. 4:12.15 

400m Vegyesúszás Előfutam 1. 4:13.39 

ZOMBORI, Gábor - 2002       

200m Gyorsúszás Előfutam 25. 1:48.84 

400m Gyorsúszás Előfutam 12. 3:48.88 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors EF Váltó 1:50.96 

        

BÉKÉSI, Eszter - 2002       

100m Mellúszás Előfutam 46. 1:10.36 

200m Mellúszás Előfutam 25. 2:28.81 

BORDÁS, Beatrix - 1992       

50m Gyorsúszás Előfutam 37. 25.83 

50m Pillangó Előfutam 19. 26.65 

50m Pillangó Középdöntő 16. 26.69 

BURIÁN, Kata - 1995       

50m Hátúszás Előfutam 19. 28.47 

100m Hátúszás Középdöntő 10. 1:00.18 

100m Hátúszás Előfutam 10. 1:00.46 

200m Hátúszás Döntő 3. 2:07.87 

200m Hátúszás Középdöntő 3. 2:08.89 

200m Hátúszás Előfutam 3. 2:09.54 

CSULÁK, Lia - 2005       

1500m Gyorsúszás Előfutam 12. 16:44.64 

FÁBIÁN, Bettina - 2004       

400m Gyorsúszás Előfutam 11. 4:13.83 

800m Gyorsúszás Előfutam 14. 8:51.41 



 
 

FÁBIÁN, Fanni - 2002       

200m Gyorsúszás Középdöntő 14. 2:00.06 

200m Gyorsúszás Előfutam 18. 2:00.58 

400m Gyorsúszás Előfutam 23. 4:15.94 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors D Váltó 2:00.19 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors EF Váltó 2:00.50 

GÁL, Kincső - 2003       

800m Gyorsúszás Előfutam 20. 9:00.02 

GYÖRGY, Réka - 1996       

200m Vegyesúszás Előfutam 14. 2:13.58 

GYURINOVICS, Fanni - 2001       

100m Gyorsúszás Előfutam 18. 55.04 

100m Gyorsúszás Középdöntő 15. 55.04 

100m Gyorsúszás 4 x 100m Gyors D Váltó 55.19 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors EF Váltó 54.26 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Vegyes EF Váltó 54.59 

HALMAI, Petra - 1997       

50m Mellúszás Előfutam 27. 31.78 

100m Mellúszás Előfutam 26. 1:08.70 

200m Mellúszás Középdöntő 12. 2:26.10 

200m Mellúszás Előfutam 15. 2:27.20 

100m Mellúszás részidő 4 x 100m Vegyes EF Váltó 1:07.56 

HATHÁZI, Dóra - 2003       

100m Pillangó Előfutam 29. 1:00.54 

200m Pillangó Előfutam 10. 2:10.75 

HOSSZÚ, Katinka - 1989       

200m Pillangó Döntő 2. 2:08.14 

200m Pillangó Előfutam 2. 2:08.36 

200m Pillangó Középdöntő 2. 2:08.75 

200m Vegyesúszás Döntő 3. 2:10.12 

200m Vegyesúszás Középdöntő 2. 2:10.66 

200m Vegyesúszás Előfutam 2. 2:11.57 

400m Vegyesúszás Döntő 1. 4:34.76 

400m Vegyesúszás Előfutam 1. 4:37.42 

JAKABOS, Zsuzsanna - 1989       

200m Gyorsúszás 4 x 200m Gyors D Váltó 1:59.34 

200m Gyorsúszás 4 x 200m Gyors EF Váltó 1:59.87 

200m Pillangó Előfutam 4. 2:09.35 

400m Vegyesúszás Előfutam 5. 4:40.50 

KALMÁR, Aliz - 2002       



 
 

50m Mellúszás Előfutam 47. 32.67 

100m Mellúszás Előfutam 54. 1:10.95 

200m Mellúszás Előfutam 39. 2:32.41 

KAPÁS, Boglárka - 1993       

400m Gyorsúszás Döntő 3. 4:06.90 

400m Gyorsúszás Előfutam 2. 4:09.02 

200m Pillangó Döntő 1. 2:06.50 

200m Pillangó Középdöntő 1. 2:07.25 

200m Pillangó Előfutam 1. 2:07.61 

400m Vegyesúszás Előfutam 3. 4:40.03 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors D Váltó 1:57.50 

KÉSELY, Ajna - 2001       

200m Gyorsúszás Előfutam 20. 2:00.66 

400m Gyorsúszás Döntő 4. 4:07.42 

400m Gyorsúszás Előfutam 4. 4:09.14 

800m Gyorsúszás Döntő 4. 8:27.31 

800m Gyorsúszás Előfutam 6. 8:35.71 

1500m Gyorsúszás Döntő 4. 16:10.50 

1500m Gyorsúszás Előfutam 6. 16:20.25 

MIHÁLYVÁRI FARKAS, Viktória - 2003       

1500m Gyorsúszás Előfutam 2. 16:14.12 

1500m Gyorsúszás Döntő 6. 16:17.27 

400m Vegyesúszás Döntő 2. 4:36.81 

400m Vegyesúszás Előfutam 2. 4:38.07 

NYÍRÁDI, Réka - 2004       

100m Hátúszás 4 x 100m Vegyes EF Váltó 1:02.80 

200m Hátúszás Előfutam 5. 2:10.44 

100m Pillangó Előfutam 44. 1:01.90 

OLASZ, Anna - 1993       

1500m Gyorsúszás Előfutam 15. 16:48.87 

OLLÉ, Mónika - 1999       

50m Gyorsúszás Előfutam 49. 26.38 

50m Pillangó Előfutam 24. 26.70 

SEBESTYÉN, Dalma - 1997       

100m Pillangó Középdöntő 13. 58.85 

100m Pillangó Előfutam 11. 59.08 

200m Vegyesúszás Előfutam 4. 2:11.87 

200m Vegyesúszás Középdöntő 8. 2:12.34 

200m Vegyesúszás Döntő 7. 2:12.42 

100m Pillangó részidő 4 x 100m Vegyes EF Váltó 59.19 



 
 

SENÁNSZKY, Petra - 1994       

50m Gyorsúszás Középdöntő 13. 24.97 

50m Gyorsúszás Előfutam 13. 24.99 

100m Gyorsúszás Előfutam 27. 55.51 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors EF Váltó 55.10 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors D Váltó 55.54 

SZABÓ FELTÓTHY, Eszter - 2002       

50m Hátúszás Előfutam 41. 29.70 

100m Hátúszás Előfutam 29. 1:01.99 

200m Hátúszás Előfutam 4. 2:09.72 

200m Hátúszás Középdöntő 6. 2:09.97 

200m Hátúszás Döntő 7. 2:10.19 

SZILÁGYI, Gerda - 2003       

50m Hátúszás Előfutam 38. 29.39 

100m Hátúszás Előfutam 33. 1:02.28 

200m Hátúszás Előfutam 20. 2:14.36 

SZTANKOVICS, Anna - 1996       

50m Mellúszás Középdöntő 13. 31.04 

50m Mellúszás Előfutam 14. 31.10 

100m Mellúszás Előfutam 45. 1:10.19 

UGRAI, Panna - 2004       

100m Pillangó Előfutam 21. 59.77 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors D Váltó 55.05 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors EF Váltó 55.46 

VARGA, Dominika - 2001       

50m Pillangó Előfutam 22. 26.69 

VAS, Luca - 2000       

800m Gyorsúszás Előfutam 24. 9:05.39 

VERES, Laura - 2005       

200m Gyorsúszás Középdöntő 10. 1:59.50 

200m Gyorsúszás Előfutam 12. 2:00.06 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors D Váltó 1:59.23 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors EF Váltó 2:00.95 

VERRASZTÓ, Evelyn - 1989       

100m Gyorsúszás 4 x 100m Gyors EF Váltó 55.81 

200m Gyorsúszás Előfutam 21. 2:00.69 

100m Gyorsúszás részidő 4 x 100m Gyors D Váltó 56.53 

200m Gyorsúszás részidő 4 x 200m Gyors, EF Váltó 2:01.18 

Váltók       

4 x 100m Férfi Gyorsúszás Döntő 4. 3:12.50 



 
 

4 x 100m Férfi Gyorsúszás Előfutam 8. 3:15.61 

4 x 200m Férfi Gyorsúszás Előfutam 10. 7:16.05 

4 x 100m Férfi Vegyesúszás Előfutam 10. 3:36.05 

4 x 100m Női Gyorsúszás Döntő 8. 3:42.31 

4 x 100m Női Gyorsúszás Előfutam 8. 3:40.62 

4 x 200m Női Gyorsúszás Döntő 2. 7:56.26 

4 x 200m Női Gyorsúszás Előfutam 6. 8:02.50 

4 x 100m Női Vegyesúszás Előfutam 14. 4:04.14 

4 x 100m Mixed Gyorsúszás Döntő 5. 3:26.27 

4 x 100m Mixed Gyorsúszás Előfutam 5. 3:28.00 

4 x 200m Mixed Gyorsúszás Döntő 6. 7:36.42 

4 x 200m Mixed Gyorsúszás Előfutam 5. 7:40.29 

4 x 100m Mixed Vegyesúszás Előfutam 18. 3:52.21 

 

Összesítésben Magyarország a 4. helyen végzett az éremtáblázaton.  

Nagy Britannia 12 9 6 27 

Oroszország 9 5 9 23 

Olaszország 5 9 13 27 

Magyarország 5 3 4 12 

Hollandia 4 6 1 11 

Ukrajna 2 1 - 3 

Franciaország 1 2 2 5 

Spanyolország 1 1 1 3 

Finnország 1 1 - 2 

Románia 1 1 - 2 

Görögország 1 - 2 3 

Svédország 1 - 2 3 

Csehország 1 - - 1 

Izrael 1 - - 1 

Svájc - 2 1 3 

Dánia - 1 1 2 

Ausztria - 1 - 1 

Belorusszia - 1 - 1 

Bulgária - 1 - 1 

Lengyelország - 1 - 1 

Litvánia - - 1 1 

 

A 2018-as Európa bajnoksághoz képest több érmet szereztünk. A versenyzők a 

felkészülésükhöz minden anyagi és erkölcsi támogatást megkaptak a Magyar Úszó Szövetség 



 
 

részéről. Meleg égövi, magaslati és belföldi edzőtáborokat, minden korábbival 

összehasonlíthatóan nagyobb mennyiségben és sokkal többen, mint bármikor. Ezzel a többség 

élni tudott, ennek is köszönhető az összességében sikeresnek mondható szereplés. Az EB az 

olimpiai felkészülés egyik állomása volt (mindenkinek). Versenyzőinkről elmondható, hogy 

általában megfelelő állapotban vannak, bizakodva várhattuk az olimpiát.  

 

b) Olimpia 2021 július 24-augusztus 01, Tokió 

 

A Magyar Úszó Szövetség vezetése 2018-ban látogatást tett Japánban és megtekintette a szóba 

jöhető (akklimatizációs) edzőtábor helyszíneket (Fuji, Koriyama, Todzsiki). Koriyama mellett 

döntöttünk, és már 2019-ben egy csapatunk próba edzőtáborban vett részt a helyszínen. A 

kedvező tapasztalatok alapján megerősítettük a döntésünket. Az olimpia előtt, 2021. július 8.-

tól (több részletben érkezve) július 21.-éig itt edzőtáborozott a magyar úszó válogatott. Egy 

teljes uszoda állt a rendelkezésünkre, akkor, amikor akartuk, buborék rendszerben 

(maximálisan betartva és betartatva), valamint 3 autóbusz egész nap folyamán, mindenki 

egyedül lakott egy szállodai szobában, svédasztalos étkezés mellett. Azokon a szállodai 

szinteken, ahol laktunk és ettünk, rajtunk kívül senki sem volt, a szálloda többi vendége teljes 

mértékben el volt tőlünk különítve.   

Az olimpiai helyszínen az edzés lehetőségek a hatalmas létszám miatt erősen korlátozottak 

voltak és az időpontok is távol álltak az ideálistól. A korábbi tapasztalatok alapján, erre 

számítottunk, minden olimpián és minden ország számára ez a helyzet. Ez volt az indoka 

annak, hogy az utolsó pillanatban mentünk át az edzőtábor helyszínről. Szereplésünket ez 

semmilyen módon sem befolyásolta.   

Az olimpiai mezőny, a várakozásoknak megfelelően roppant erős volt. Világrekord viszonylag 

kevés született, de a mezőnyök tovább tömörödtek. Példaként, a férfi 400 vegyesen az első 8 

között, az előfutamban kevesebb, mint egy másodperc volt a különbség. Az szembetűnő, hogy 

a nők közt nem született európai aranyérem, a férfiaknál is csak a britek, az oroszok és a mieink 

tudtak nyerni. Érem is sokkal kevesebb született az európaiak számára, mint a VB-n. A 

tapasztalatok összegzése zajlik, ami már most szembetűnő, az Ausztrálok előretörése. Soha 

nem nyertek ennyi aranyat és érmet, mint most, pedig eddig is főszereplőnek számítottak. 

Egyénileg, a román Popovici tűnik a jövő egyik meghatározó rövidtávú gyorsúszójának.  

Általánosságban elmaradtunk attól, amit vártunk, amit viszont az előző olimpiai után 4 éves 

tervként leadtuk, azt teljesíteni tudtuk. Egy aranyérmet, két-három további érmet és a 

hagyományos olimpiai pontszámítás szerint 25 pont megszerzését tűztük ki célul. Az egy 

arany sikerült, az érmek tekintetében kevesebbet, viszont 3 ponttal többet szereztünk. Külön 

szeretnénk hangsúlyozni, hogy amikor a tervet leadtuk, nem szálltunk be az ígérgetés 

versenybe, több támogatás reményében, hanem a realitás talaján maradtunk és összességében 

teljesítettük a kitűzött célt.  

33 fős medencés úszócsapat vett részt. Az egyik legnagyobb létszámú csapat volt a miénk. 10 

olyan versenyzőnk volt, aki csak váltóban indult, a szigorú szabályok miatt (only relay). Ők a 

következők, eredményeikkel: 



 
 

 

Gyurinovics Fanni: a 4*100-as mixed vegyesváltóban indult, gyorson. 53,79-es ideje messze 

jobb annál, ami várható volt. A váltó a 15. helyen végzett. Élete első olimpiáján indult, 

helytállt.  

Halmai Petra: a 4*100-as mixed vegyesváltóban indult, mellen. 1:08,11-es ideje megfelelt 

az elvárásoknak. A váltó a 15. helyen végzett. Élete első olimpiáján indult, helytállt. 

Jakabos Zsuzsa: a 4*200-as női gyorsváltóban szerepelt, ami bejutott a döntőbe és ott a 7. 

helyen végzett. Az előfutamban 1:59,19, a döntőben 1:58,61-et úszott, teljesítménye jobb volt, 

mint előzetesen vártuk. Helytállt.   

Veress Laura: a 4*200-as női gyorsváltóban szerepelt, ami bejutott a döntőbe és ott a 7. 

helyen végzett. Az előfutamban 1:57,88, a döntőben 1:59,61-et úszott, teljesítménye messze 

jobb volt, mint előzetesen vártuk. Élete első olimpiáján indult, kiválóan helytállt.   

Verrasztó Evelyn: a 4*200-as női gyorsváltóban szerepelt, ami bejutott a döntőbe. Az 

előfutamban úszott 2:00,35-öt, teljesítménye kissé elmaradt attól, mint előzetesen vártuk. 

Helytállt.   

Holló Balázs: a 4*200-as férfi gyorsváltóban szerepelt, a váltó a 11. legjobb időt úszta, de a 

váltót előbb váltás miatt kizárták. Holló első úszóként, 1:47,41-gyel egyéni csúcsot úszott, 

kiválóan helytállt.  

Holoda Péter: a 4*100-as férfi vegyesváltóban indult, gyorson, ami a 13. helyen végzett. 

48,89-es ideje megfelelt az elvárásnak. 

Kovács Benedek: a 4*100-as mixed vegyesváltóban indult, háton. 53,76-os ideje egyéni 

csúcs, messze jobb annál, ami várható volt. A váltó a 15. helyen végzett. Élete első olimpiáján 

indult, helytállt.  

Márton Richárd: a 4*100-as mixed vegyesváltóban, pillangón (15.) és a 4*200-as férfi 

gyorsváltóban (11., DQ) szerepelt. Előbbiben 51,49-et, utóbbiban 1:46,9-et úszott, mind a két 

idő messze jobb annál, mint ami várható volt. Élete első olimpiáján indult. Az ő esetében ki 

kell emelni, hogy a csapat legeredményesebb versenyzőjének, Milák Kristófnak az 

edzőpartnere, így szakmailag és emberileg is kiváló az a teljesítmény, amit egész évben 

nyújtott.  

Takács Tamás: a 4*100-as férfi vegyesváltóban indult, mellen, ami a 13. helyen végzett. 

1:00,57-es ideje megfelelt az elvárásnak. Élete első olimpiáján indult, helytállt.  

Egyéni indulóink és eredményeik:  

Maxim Lobanovszkij: 50 gyorson indult, 22,25-tel a 26. helyen végzett. Elmaradt a 

várakozástól. Külföldön készült, edző-apósa tavaly elhunyt, nem sikerült megfelelő edzőt 

találnia a helyébe. A jövőt illetően el kell vele beszélgetni, hogyan képzeli tovább, mert így 

nem működik.  

Németh Nándor: 100 gyorson bejutott a döntőbe, és ott a 8. helyen végzett. Az előfutamban 

48,11-gyel a 9. helyen lépett tovább, a középdöntőben 47,81-es országos csúccsal a 7. helyen 

végzett, a döntőben 48,10-et úszott. 200 gyorson 1:46,19-cel, hatalmas egyéni csúccsal a 12. 

helyen jutott tovább, a középdöntőben 1:47,20-szal a 15. lett. A 4*100-as gyorsváltóban, az 



 
 

előfutamban (6. helyen) befutóként 47,46-ot, a döntőben szintén befutóként (5. hely) 47,57-et 

úszott. Kiválóan helytállt, a következő olimpiáig további előre lepésére számíthatunk.  

Szabó Szebasztián: 100 gyorson 48,51-gyel a 20. helyen végzett. Ezt az időt és helyezést 

vártuk tőle. 100 pillangón az előfutamból a 14. helyen jutott tovább, 51,67-tel, a 

középdöntőben 51,89-cel szintén a 14. lett, nem jutott döntőbe. Ebben a számban jobb időt és 

döntős helyezést vártunk tőle. A 4*100as gyorsváltóban, az előfutamban (6. helyen) második 

úszóként 48,44-et, a döntőben szintén másodikként (5. hely) 47,42-őt úszott. A váltóban, 

különösen a döntőben, messze túlteljesítette az elvárást és meghatározó szerepe volt a 

sikerben.  

Kozma Dominik: 200 gyorson 1:48,87-tel a 30. helyen végzett. Jelentősen elmaradt az egyéni 

csúcsától, a 4*200-as férfi gyorsváltóban (11., DQ) is szerepelt, 1:47,12-őt úszott, ami sokkal 

jobb, mint az egyéniben úszott ideje, de előbb váltott és ezért a váltót kizárták. Elmaradt a 

várakozástól.  

Zombori Gábor: 400 gyorson 3:47,99-cel a 18. helyen végzett, itt jobb eredményre 

számítottunk, a 4*200-as férfi gyorsváltóban (11., DQ) is szerepelt, 1:47,12-őt úszott, itt 

megfelelt az elvárásoknak. A junior VB óta nem (2019) nem érte el legjobb időeredményét, 

de ebben az évben jelentős javulással remény van arra, hogy a 2024-es olimpiáig javuljon, és 

ott is helytálljon.  

Kalmár Ákos: 800 gyorson 7:55,85-tel 22., 1500 gyorson 15:17,02-vel szintén a 22. helyen 

végzett. Elmaradt a legjobb eredményeitől és az elvárásoktól. Ennek az okainak az elemzése 

hosszabb időt igényel.  

Gyurta Gergely: 1500 gyorson indult és 15:01,85-ös idővel a 15. helyen végzett. Megfelelt 

az elvárásnak.   

Bohus Richárd: 100 háton az előfutamban kizárták, a 4*100-as gyorsváltóban, az 

előfutamban (6. helyen) 48,27-et, a döntőben (5. hely) 47,81-et úszott. Kiválóan helytállt.  

Telegdy Ádám: 100 háton 54,42-vel a 29. helyen végzett, elmaradt az elvárástól. 200 háton 

az előfutamban 1:57,70-nel a 14 helyen jutott a középdöntőbe, ott 1:56,19-cle a 4. helyen jutott 

a döntőbe. Ott remek egyéni csúccsal 1:56,15-tel az 5. helyen végzett. Összességében kiválóan 

helytállt.  

Milák Kristóf: a 4*100-as gyorsváltóban, az előfutamban (6. helyen) első úszóként 48,56-ot, 

a döntőben (5. hely), szintén első úszóként 48,24-et úszott. 200 pillangón az elődöntőben 

1:53,58-cal, a középdöntőben 1:52,22-vel első helyen ment tovább. A döntőben abszolút 

esélyesként, hatalmas fölénnyel, 1:51,25-ös olimpiai csúccsal megszerezte Magyarország 

történetének első pillangóúszó aranyérmét. 100 pillangón az előfutamban 50,62-vel, a 

középdöntőben 50,31-gyel egyaránt a 2. helyen jutott tovább. A döntőben 49,68-as Európa 

csúccsal a 2 helyen végzett. Eredményei önmagukért beszélnek. 

Kenderesi Tamás: 200 pillangón indult. Az előfutamban 1:55,18-cal a 8. helyen, a 

középdöntőben 1:55,17-tel az 5. helyen jutott tovább. A döntőben 1:54,52-vel a 4. helyen 

végzett, 7 század másodperccel maradt le a dobogóról. Végig versenyben volt az éremért. 

Kiválóan helytállt.   



 
 

Cseh László: 200 vegyesen indult. Az előfutamból 1:57,51-gyel (10.), a középdöntőből 

1:57,64-gyel (8.), bejutott a döntőbe. Ott 1:57,68-cal a 7. helyen végzett és kerekké tette 

nagyszerű, példaértékű pályafutását és megmutatta igazi, emberi arcát. Szereplését és az egész 

megítélését az példázza a legjobban, hogy a döntő után az olimpiai bajnok gratulált neki és 

meghajolt előtte. Ahogy meghajolhat mindenki.   

Verrasztó Dávid: 400 vegyesen indult, az elődöntőből, ritkán látható szoros mezőnyben, 

biztosan jutott tovább, (4:09,80), 4. helyen. A döntőben szintén a 4. helyen végzett, 4:10,59-

cel. Ő is végig harcban volt az érmekért (nemcsak a bronzért), végül minimális különbséggel 

lenmaradt a dobogóról. Kiválóan helytállt, megfelelt az elvárásnak.  

Bernek Péter: a 400 vegyes előfutamában 4.12,38-as egyéni csúccsal a 13. helyen végzett. 

Helytállt, megfelelt az elvárásnak.  

Késely Ajna: 400 gyorson 4:05,34-gyel a 10. helyen végzett. 800 gyorson 8:26,20-szal 13. 

lett. 1500 gyorson 15:59,80-nal a 9. helyet szerezte meg. Szereplése elmaradt attól, amire 

képes, de az egész éves eredményei alapján, megfelelt az elvárásnak.  

Mihályvári Farkas Viktória: 1500 gyorson 16:02,26-tal óriási egyéni csúccsal és nagyon 

bátor versenyzéssel a 12. helyet szerezte meg. 400 vegyesen bejutott a döntőbe 4:35,99-es 

egyéni csúccsal (6. idővel), ahol 4:37,75-tel a 6. helyet szerezte meg. Egész éves szereplése a 

Magyar úszósport egyik legkellemesebb meglepetése, élete első olimpiáján kiválóan 

szerepelt.  

Hosszú Katinka: 400 vegyesen az előfutamban 4:36,01-gyel a 7. helyen ment tovább, a 

döntőben 4:35,98-cal az 5. lett. 200 vegyesen az előfutamból 2:09,70-nel a 2., a középdöntőből 

2:10,22-vel a 7 helyen jutott tovább. A döntőben 2:12,38-cal 7. lett. 200 pillangóról a 200 

vegyes érdekében visszalépett, 200 háton 2:12,84-gyel a 20 helyet szerezte meg. Háromszoros 

olimpiai bajnokként elmaradt a várakozásoktól. Ennek az okainak az elemzése szintén több 

időt igényel, annyi azonban látható, hogy a járványhelyzet miatti nagyon kevés (szórványos) 

verseny mindenképpen hátrányos volt a számára, mert 2013 és 2016 közt, mint alapvetően új 

felkészülési módszer, az évi 80-100 tétverseny jelentette felkészülésének az alapját. Erre most 

nem volt módja.  

Burián Katalin: 100 háton 1:00,07-tel a 18. helyen végzett, ebben a számban ez volt várható 

tőle. 200 háton az előfutamban 2:09,10-zel a 8. helyen, a középfutamban 2:09,65-tel a 10. 

helyen végzett. Összességében, bár reméltük döntőbe jutását, megfelelet az elvárásnak.  

Békési Eszter: 2:26,89-cel a 25. helyen végzett. Jobb időeredményt vártunk tőle, de 

középdöntőbe jutása nem volt várható.  

Kapás Boglárka: a 4*200-as gyorsváltóban a döntőben úszott, 7.-ek lettek, 2:00,16-ot úszott. 

200 pillangón az előfutamból 2:08,58-cal az 5. helyen, a középdöntőben 2:06,59-cel a 3. 

helyen jutott tovább. A döntőben 2:06,53-mal a 4. helyen végzett. Ez gyakorlatilag 

ugyanannyi, mint a legjobb ideje (2:06,50). Azonban az idei év eredményei és felkészülésének 

ismeretében bíztunk az éremben, ami most nem sikerült. Megnyugvás, kijelentette, folytatja 

pályafutását a következő olimpiáig. Helytállt.  

Sebestyén Dalma: 100 pillangón 59,79-cel a 27. lett. 200 vegyesen, 2:12,42-vel a 17. helyen 

végzett. Megfelelt az elvárásnak.  



 
 

 

Végül, úszásban, szerencsésebb lenne, ha a qualifikációs folyamatot legalább egy hónappal a 

Játékok kezdete előtt lezárnák úgy, hogy előbb az egyéni B szintes indulók nevét közölnék, és 

utána kéne kijelölni a csak váltó (only relay) indulókat.  

 

c) Ifjúsági Európa bajnokság, 2021 július 6-11, Róma 

 

2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt az ifjúsági Európa bajnokság. A 2021-es ifjúsági 

világbajnokságot lemondta a rendező Kazany, így a fiatalabb korosztályaink két éve nem 

vehettek részt világversenyen és 2021-re is ez az egyetlen lehetőség maradt. Ezért Krajnyák 

György utánpótlás vezető edzővel úgy döntöttünk (az Edző Bizottság egyetértésével), hogy a 

korábbiaktól kissé eltérően enyhítünk a csapatba kerülés feltételein és nagyobb csapattal 

veszünk részt Rómában. Az Elnökség jóváhagyta javaslatunkat, így 30 fős csapattal utaztunk. 

A következő eredmények születtek:  

 

BALOGH Levente   2005   

100m hát előfutam 27. 57.67 

100m hát 4 x 100m vegyes, ef váltó 58.18 

200m hát középdöntő 9. 2:02.57 

200m hát előfutam 12. 2:04.19 

BETLEHEM Dávid   2003   

1500m gyors döntő 2. 15:02.28 

1500m gyors előfutam 2. 15:15.87 

BUJDOSÓ Zsombor   2004   

200m mell középdöntő 13. 2:17.50 

200m mell előfutam 9. 2:18.04 

200m vegyes középdöntő 14. 2:04.85 

200m vegyes előfutam 15. 2:04.88 

400m vegyes döntő 6. 4:22.20 

400m vegyes előfutam 5. 4:23.82 

CSERFALVI Olaf   2004   

100m hát előfutam 33. 58.53 

200m hát előfutam 11. 2:04.09 

200m hát középdöntő 16. 2:04.99 

100m pillangó előfutam 27. 55.20 

CSICSÁKY Peter   2003   

400m gyors előfutam 22. 4:00.10 

200m gyors  4 x 200m gyors, d váltó 1:51.79 

GICZI Mátyás Zsolt   2003   

50m gyors előfutam 10. 23.15 

50m gyors középdöntő 14. 23.18 

100m gyors előfutam 24. 51.25 



 
 

50m pillangó előfutam 24. 25.11 

100m gyors  4 x 100m gyors, ef váltó 51.22 

KARDOS Dániel   2003   

50m mell előfutam 41. 29.90 

100m mell előfutam 20. 1:03.88 

200m mell középdöntő 9. 2:16.98 

200m mell előfutam 11. 2:18.13 

100m mell  4 x 100m vegyes, ef váltó 1:04.20 

KŐHALMI Kornél   2003   

200m vegyes előfutam 7. 2:04.06 

200m vegyes középdöntő 11. 2:04.26 

KOVÁCS Attila   2004   

400m gyors előfutam 36. 4:04.60 

200m gyors  4 x 200m gyors, d váltó 1:50.83 

MAGDA Boldizsár   2005   

100m gyors előfutam 48. 52.01 

200m gyors előfutam 39. 1:56.73 

50m hát előfutam 24. 26.80 

100m gyors  4 x 100m gyors, ef. váltó 51.06 

MÉSZÁROS Dániel   2003   

50m gyors előfutam 33. 23.58 

200m gyors 4 x 200m gyors, d váltó 1:51.03 

MÉSZÁROS Dániel   2004   

100m gyors 4 x 100m gyors, ef váltó 50.92 

400m gyors előfutam 20. 3:59.80 

200m vegyes előfutam 30. 2:07.14 

100m gyors  4 x 100m vegyes, ef váltó 49.73 

200m gyors  4 x 200m gyors, d váltó 1:52.12 

MIZSEI Márk   2003   

100m pillangó előfutam 19. 54.78 

200m pillangó döntő 5. 1:58.78 

200m pillangó középdöntő 4. 1:59.11 

200m pillangó előfutam 5. 2:00.65 

NAGY Dániel   2003   

100m pillangó középdöntő 9. 53.97 

100m pillangó előfutam 7. 54.01 

200m pillangó középdöntő 7. 2:00.49 

200m pillangó előfutam 11. 2:01.57 

200m pillangó döntő 8. 2:02.50 

NELL Olivér   2003   

50m gyors előfutam 37. 23.80 

100m gyors előfutam 20. 51.14 



 
 

50m hát előfutam 4. 25.88 

50m hát középdöntő 5. 25.88 

50m hát döntő 6. 26.02 

50m pillangó előfutam 20. 24.92 

PETŐ Bence   2003   

50m pillangó középdöntő 13. 24.67 

50m pillangó előfutam 14. 24.73 

100m pillangó előfutam 5. 53.92 

100m pillangó középdöntő 11. 54.03 

100m pillangó  4 x 100m vegyes, ef váltó 54.28 

SÁMOCZI Milán   2005   

50m mell előfutam 45. 30.46 

100m mell előfutam 42. 1:05.37 

200m mell előfutam 28. 2:21.53 

SÁRKÁNY Zalán   2003   

200m gyors előfutam 21. 1:52.66 

400m gyors előfutam 12. 3:55.78 

200m vegyes előfutam 20. 2:05.74 

400m vegyes döntő 5. 4:21.61 

400m vegyes előfutam 4. 4:22.85 

TSCHAJKOV 

Valentin   2004   

50m gyors előfutam 30. 23.54 

100m gyors előfutam 35. 51.53 

50m mell előfutam 38. 29.81 

50m pillangó előfutam 28. 25.14 

100m gyors  4 x 100m gyors, ef váltó 51.81 

ÁBRAHÁM Lilla 

Minna   
2006 

  

400m gyors előfutam 14. 4:20.55 

200m vegyes döntő 7. 2:16.78 

200m vegyes középdöntő 7. 2:16.78 

200m vegyes előfutam 7. 2:18.32 

400m vegyes döntő 7. 4:49.20 

400m vegyes előfutam 8. 4:53.85 

BUKOVICS Rebeka   2006   

50m pillangó előfutam 10. 27.39 

50m pillangó középdöntő 16. 27.78 

100m pillangó előfutam 33. 1:02.63 

CSULÁK Lia   2005   

1500m gyors előfutam 10. 17:02.49 

200m pillangó döntő 5. 2:11.83 



 
 

200m pillangó középdöntő 4. 2:11.94 

200m pillangó előfutam 3. 2:12.91 

400m vegyes előfutam 9. 4:54.05 

FÁBIÁN Bettina   2004   

200m gyors előfutam 24. 2:04.31 

400m gyors döntő 2. 4:10.16 

400m gyors előfutam 2. 4:14.34 

800m gyors döntő 5. 8:40.53 

800m gyors előfutam 9. 8:50.56 

1500m gyors döntő 4. 16:29.68 

1500m gyors előfutam 6. 16:48.38 

200m gyors  4 x 200m gyors, d váltó 2:00.52 

GYURINOVICS Lili   2005   

100m gyors előfutam 31. 57.56 

200m gyors előfutam 14. 2:02.84 

400m gyors előfutam 37. 4:29.50 

100m gyors  4 x 100m gyors, ef váltó 57.03 

MOLNÁR Dóra   2006   

100m gyors előfutam 18. 56.81 

100m gyors középdöntő 16. 56.89 

100m hát 4 x 100m vegyes, d váltó 1:02.51 

100m hát 4 x 100m vegyes, ef váltó 1:02.68 

100m gyors  4 x 100m gyors, d váltó 56.20 

100m gyors  4 x 100m gyors, ef váltó 56.65 

NYIRÁDI Réka   2004   

200m hát döntő 4. 2:12.49 

200m hát középdöntő 4. 2:14.08 

200m hát előfutam 4. 2:15.75 

200m pillangó középdöntő 3. 2:10.88 

200m pillangó döntő 4. 2:11.05 

200m pillangó előfutam 5. 2:14.08 

100m gyors  4 x 100m gyors, d váltó 55.94 

100m gyors  4 x 100m vegyes, d váltó 56.38 

200m gyors  4 x 200m gyors, d váltó 2:00.31 

PÁDÁR Nikoletta   2006   

100m gyors középdöntő 10. 55.83 

100m gyors előfutam 2. 55.94 

100m gyors 4 x 100m gyors, d váltó 56.12 

100m gyors 4 x 100m gyors, ef váltó 57.54 

200m gyors döntő 1. 1:59.38 

200m gyors középdöntő 2. 1:59.52 

200m gyors előfutam 6. 2:01.97 



 
 

100m gyors  4 x 100m vegyes, ef váltó 58.74 

200m gyors  4 x 200m gyors, d váltó 1:59.80 

PÉTER, Virág   2004   

50m mell előfutam 11. 32.11 

50m mell középdöntő 13. 32.20 

100m mell előfutam 13. 1:10.82 

100m mell középdöntő 15. 1:10.88 

200m mell előfutam 28. 2:38.61 

50m pillangó előfutam 48. 29.01 

100m mell  4 x 100m vegyes, d váltó 1:09.50 

100m mell  4 x 100m vegyes, ef váltó 1:10.06 

UGRAI Panna   2004   

100m hát döntő 6. 1:01.77 

100m hát középdöntő 7. 1:01.81 

100m hát előfutam 4. 1:02.04 

200m vegyes döntő 3. 2:14.37 

200m vegyes középdöntő 6. 2:15.89 

200m vegyes előfutam 5. 2:17.35 

100m gyors  4 x 100m gyors, d váltó 55.60 

100m gyors  4 x 100m gyors, ef váltó 56.41 

100m pillangó  4 x 100m vegyes, d váltó 59.55 

100m pillangó  4 x 100m vegyes, ef váltó 1:00.64 

VERES Laura   2005   

200m gyors középdöntő 1. 1:59.03 

200m gyors döntő 4. 1:59.96 

200m gyors előfutam 1. 2:00.12 

200m gyors 4 x 200m gyors, d váltó 2:00.32 

    

Váltók:     

4 x 100m gyors férfi előfutam    10. 
Mészáros D., Giczi M., Magda B., 

Tschajkov V. 

4 x 200m gyors férfi döntő  6. 
Mészáros D., Mészáros D., 

Csicsáky P., Kovács A. 

4 x 100m vegyes férfi előfutam  9. 
Balogh L., Kardos D., Pető B., 

Mészáros D. 

4 x 100m gyors női döntő  3. 
Pádár N., Ugrai P., Molnár D., 

Nyirádi R. 

4 x 100m gyors női előfutam  4. 
Pádár N., Ugrai P., Molnár D., 

Gyurinovics L. 

4 x 200m gyors női döntő  1. 
Veres L., Fábián B., Nyirádi R., 

Pádár N. 

4 x 100m vegyes női döntő  4. 
Molnár D., Péter V., Ugrai P., 

Nyirádi R. 



 
 

4 x 100m vegyes női előfutam  7. 
Molnár D., Péter V., Ugrai P., 

Pádár N. 

4 x 100m gyors mixed döntő  3. 
Mészáros D., Magda B., Pádár N., 

Ugrai P. 

4 x 100m gyors mixed előfutam  2. 
Mészáros D., Magda B., Pádár N., 

Ugrai P. 

 

A csapat, bár a korábbi évektől kissé szerényebb eredményekkel, de helytállt. Az éremtáblázat 

a következőképpen alakult:  

  
Arany Ezüst Bronz Összesen 

Oroszország 11 9 6 26 

Törökország 7 5 3 15 

Lengyelország 5 3 4 12 

Olaszország 3 1 7 11 

Románia 3 1 0 4 

Nagy Britannia 2 6 4 12 

Magyarország 2 2 3 7 

Bulgária 2 0 1 3 

Ukrajna 1 3 4 8 

Bosznia Hercegovina 1 3 1 5 

Franciaország 1 2 1 4 

Németország 1 2 1 4 

Észtország 1 1 1 3 

Litvánia 1 1 0 2 

Spanyolország 1 0 1 2 

Csehország 0 1 2 3 

Horvátország 0 1 0 1 

Portugália 0 1 0 1 

Szerbia 0 1 0 1 

Belgium 0 0 1 1 

Görögország 0 0 1 1 

Izrael 0 0 1 1 

 

Összeségében megállapítható, hogy Törökország látványosan előre tört, egy tehetséges, 

szorgalmas alakulat, meglátásom szerint a közeljövőben számolni kell velük a felnőtteknél is. 

A korábbiakhoz képest – rajtunk kívül – kevésbé volt még sikeres Olaszország, 

Spanyolország, Franciaország és Németország. Előrelépett Lengyelország és Románia.  

 

d) Rövidpályás Európa Bajnokság, 2021.11.02.-11.07. Kazany 

 



 
 

A csapat összeállításának a szempontjait a MUSZ korábbi ülésén jóváhagyta az Elnökség. Az 

alábbi versenyzők utaztak és a következő eredményeket érték el:  

 

    

Férfiak       

BETLEHEM Dávid        

400m Gyorsúszás Előfutam 17. 3:45.56 

800m Gyorsúszás Döntő 7. 7:41.33 

800m Gyorsúszás Előfutam 10. 7:45.39 

1500m Gyorsúszás Előfutam 11. 14:51.22 

KÓS Hubert        

200m Hátúszás Előfutam 15. 1:55.35 

100m Pillangóúszás Előfutam 21. 51.83 

200m Vegyesúszás Döntő 4. 1:52.87 

200m Vegyesúszás Középdöntő 5. 1:54.47 

200m Vegyesúszás Előfutam 9. 1:56.73 

400m Vegyesúszás Döntő 3. 4:03.16 

400m Vegyesúszás Előfutam 5. 4:09.65 

MILÁK Kristóf        

100m Gyorsúszás Középdöntő 9. 47.08 

100m Gyorsúszás Előfutam 14. 47.16 

50m Hátúszás Döntő 8. 23.34 

50m Hátúszás Középdöntő 8. 23.50 

50m Hátúszás Előfutam 14. 23.91 

100m Pillangóúszás Középdöntő 2. 49.71 

100m Pillangóúszás Döntő 4. 49.88 

100m Pillangóúszás Előfutam 5. 50.39 

200m Pillangóúszás Döntő 2. 1:51.11 

200m Pillangóúszás Középdöntő 1. 1:51.33 

200m Pillangóúszás Előfutam 5. 1:54.32 

NÉMETH Nándor        

100m Gyorsúszás Középdöntő 6. 46.64 

100m Gyorsúszás Előfutam 9. 46.79 

100m Gyorsúszás Döntő DSQ 46.89 

SZABÓ Szebasztián        

50m Gyorsúszás Döntő 1. 20.72 

50m Gyorsúszás Középdöntő 1. 20.87 

50m Gyorsúszás Előfutam 2. 21.02 

50m Pillangóúszás Döntő 1. 21.75 

50m Pillangóúszás Középdöntő 1. 22.00 

50m Pillangóúszás Előfutam 1. 22.22 



 
 

100m Pillangóúszás Döntő 1. 49.68 

100m Pillangóúszás Középdöntő 5. 49.83 

100m Pillangóúszás Előfutam 7. 50.47 

        

Nők       

BURIÁN Katalin        

200m Hátúszás Középdöntő 8. 2:06.59 

200m Hátúszás Előfutam 5. 2:06.67 

200m Hátúszás Döntő 7. 2:07.09 

FÁBIÁN Bettina        

200m Gyorsúszás Előfutam 27. 2:00.65 

400m Gyorsúszás Előfutam 11. 4:08.50 

800m Gyorsúszás Előfutam 11. 8:35.06 

1500m Gyorsúszás Döntő 7. 16:13.72 

1500m Gyorsúszás Előfutam 10. 16:23.45 

JAKABOS Zsuzsanna        

200m Pillangóúszás Döntő 4. 2:05.67 

200m Pillangóúszás Középdöntő 5. 2:07.14 

200m Pillangóúszás Előfutam 4. 2:09.63 

400m Vegyesúszás Döntő 5. 4:32.68 

400m Vegyesúszás Előfutam 1. 4:34.76 

KÉSELY Ajna        

200m Gyorsúszás Előfutam 15. 1:58.66 

400m Gyorsúszás Döntő 4. 4:01.82 

400m Gyorsúszás Előfutam 4. 4:03.86 

800m Gyorsúszás Döntő 7. 8:23.50 

800m Gyorsúszás Előfutam 7. 8:29.81 

MIHÁLYVÁRI FARKAS 

Viktória        

1500m Gyorsúszás Előfutam 7. 16:09.41 

400m Vegyesúszás Előfutam 11. 4:38.56 

PÁDÁR Nikoletta        

50m Gyorsúszás Előfutam 42. 26.01 

100m Gyorsúszás Középdöntő 15. 54.05 

100m Gyorsúszás Előfutam 17. 54.48 

200m Gyorsúszás Döntő 5. 1:56.14 

200m Gyorsúszás Középdöntő 7. 1:56.31 

200m Gyorsúszás Előfutam 8. 1:57.02 

100m Vegyesúszás Előfutam 34. 1:04.10 

SZABÓ FELTÓTHY Eszter       

50m Hátúszás Előfutam 29. 28.85 



 
 

100m Hátúszás Előfutam 28. 1:06.76 

200m Hátúszás Döntő 4. 2:06.00 

200m Hátúszás Középdöntő 7. 2:06.42 

200m Hátúszás Előfutam 6. 2:06.78 

200m Vegyesúszás Előfutam 27. 2:17.29 

400m Vegyesúszás Előfutam 10. 4:38.55 

UGRAI Panna        

50m Gyorsúszás Előfutam 25. 25.03 

200m Gyorsúszás Előfutam 16. 1:58.76 

50m Hátúszás Előfutam 21. 27.55 

100m Hátúszás Előfutam 24. 1:01.63 

200m Hátúszás Előfutam 11. 2:07.75 

100m Vegyesúszás Előfutam 19. 1:00.65 

200m Vegyesúszás Döntő 6. 2:09.31 

200m Vegyesúszás Középdöntő 6. 2:09.58 

200m Vegyesúszás Előfutam 4. 2:09.86 

 

 

Az olimpia utáni első világversenyen – szokás szerint – nem volt teljes a mezőny. A magyar 

csapat sem. Azzal együtt, versenyzőink nagyszerűen helyt álltak. Szabó Szebasztián 

világcsúcsot úszott, és 3 aranyérmet nyert. Milák Kristóf élete első rövidpályás világversenyén 

egyéni csúcsokat úszott, ami most erre volt elég. Ha megszokja ezeket a versenyeket, akkor itt 

is elfoglalja méltó helyét. És a nagypályás versenyekre is jó hatással lesz. Külön kiemelem, 

hogy az összes fiatal, aki az ifi EB egyéni érme okán került a csapatba, mind bejutott a döntőbe 

és valamennyi esetben egyéni csúcsokat úsztak. Kós Hubert véleményem szerint átlépett egy 

küszöböt, az pedig ritkaságszámba megy – nem is emlékszem ilyenre – hogy a csapat minden 

tagja bekerült a döntőbe. Összességében elégedett vagyok.  

 

e) Rövidpályás Világbajnokság, 2021.12.16.-12.21. Abu Dhabi 

 

A csapat összeállításának a szempontjait a MUSZ korábbi ülésén jóváhagyta az Elnökség. Az 

alábbi versenyzők utaztak és a következő eredményeket érték el:  

 

HOLLÓ Balázs       

400m Gyors Előfutam 11. 3:41.75 

100m Vegyes Előfutam 26. 54.05 

400m Vegyes Előfutam 4. 4:04.74 

400m Vegyes Döntő 8. 4:11.26 

SZABÓ Szebasztián        

50m Gyors Középdöntő 6. 21.06 



 
 

50m Gyors Döntő 7. 21.26 

50m Gyors Előfutam 13. 21.46 

50m Pillangó Középdöntő 1. 22.11 

50m Pillangó Döntő 4. 22.14 

50m Pillangó Előfutam 3. 22.42 

100m Pillangó Előfutam 25. 51.25 

TELEGDY Ádám        

100m Hát Előfutam 22. 52.07 

200m Hát Előfutam 12. 1:52.61 

ZOMBORI Gábor       

400m Gyors Előfutam 25. 3:44.23 

200m Vegyes Előfutam 20. 1:57.07 

BÉKÉSI Eszter        

50m Mell Előfutam 28. 31.38 

100m Mell Előfutam 21. 1:07.00 

200m Mell Előfutam 15. 2:23.06 

GYURINOVICS Fanni       

100m Gyors 4 x 100m Gyors, Előfutam Váltó 53.33 

100m Gyors 4 x 100m Gyors, Döntő Váltó 53.78 

100m Gyors Előfutam 25. 54.39 

200m Gyors 4 x 200m Gyors, Előfutam Váltó 1:57.31 

200m Gyors Részidő 4 x 200m Gyors, Döntő Váltó 1:56.89 

JAKABOS Zsuzsanna        

200m Gyors 4 x 200m Gyors, Döntő Váltó 1:55.36 

200m Pillangó Előfutam 6. 2:06.41 

200m Pillangó Döntő 6. 2:06.82 

200m Vegyes Előfutam 12. 2:09.15 

400m Vegyes Döntő 7. 4:31.49 

400m Vegyes Előfutam 6. 4:32.02 

100m Gyors Részidő 4 x 100m Gyors, Döntő Váltó 53.40 

100m Gyors Részidő 4 x 100m Gyors, Előfutam Váltó 53.56 

KAPÁS Boglárka        

200m Gyors Részidő 4 x 200m Gyors, Előfutam Váltó 1:57.45 

KÉSELY Ajna        

400m Gyors Előfutam 9. 4:03.84 

800m Gyors Döntő 8. 8:20.18 

800m Gyors Előfutam 10. 8:21.81 

100m Gyors Részidő 4 x 100m Gyors, Előfutam Váltó 54.88 

100m Gyors Részidő 4 x 100m Gyors, Döntő Váltó 55.03 

200m Gyors Részidő 4 x 200m Gyors, Előfutam Váltó 1:56.82 



 
 

200m Gyors Részidő 4 x 200m Gyors, Döntő Váltó 1:57.23 

MIHÁLYVÁRI FARKAS 

Viktória        

800m Gyors Előfutam 12. 8:24.93 

400m Vegyes Előfutam 12. 4:35.69 

PÁDÁR Nikoletta        

200m Gyors Előfutam 23. 1:59.43 

100m Gyors Részidő 4 x 100m Gyors, Előfutam Váltó 54.43 

100m Gyors Részidő 4 x 100m Gyors, Döntő Váltó 54.73 

200m Gyors Részidő 4 x 200m Gyors, Előfutam Váltó 1:56.70 

200m Gyors Részidő 4 x 200m Gyors, Döntő Váltó 1:57.56 

SZABÓ FELTÓTHY Eszter        

100m Hát Előfutam 27. 1:00.27 

200m Hát Előfutam 10. 2:06.13 

Váltók       

Női 4 x 100m Gyors Döntő 7. 

Női 4 x 100m Gyors Előfutam 7. 

Női 4 x 200m Gyors Döntő 5. 

Női 4 x 200m Gyors Előfutam 4. 

 

 

A csapat repülővel utazott, luxus szállodában, luxus körülmények közt lakott és saját, bérelt 

busszal rendelkeztünk, amit az uszodától való csekély távolság nem, de a COVID helyzet 

mindenképpen indokolt. Több fertőzés is volt a verseny alatt, de szerencsére minket nem 

érintett.  

A válogatottat tekintve a B csapattal utaztunk, ezúttal érem nélkül maradtunk. A női váltó 

indítása jogos utólag is, nemcsak a 200-as, de meglepetésre a 100-as váltónk is döntőbe került. 

A versenyzők: Szabó Szebasztián nem tudta megismételni a kazanyi bravúrját, a két verseny 

közt COVID fertőzése volt, és ez akkor is hátráltatta, ha orvosi értelemben tünetmentesen 

zajlott le. Jól versenyzett, helytállt. Holló Balázs bekerült a döntőbe, ott viszont gyengén 

teljesített. Az alapelvárást teljesítette, de látszik, még tapasztalatokat kell szerezni, hogy a 

jövőben ne csak bejusson a döntőbe, hanem ott is jól szerepeljen. Telegdy Ádám gyengébben 

szerepelt az elvártnál, nem rövidpályás specialista, de ennél jobbra képes. Zombori Gábor a 

következő olimpiai ciklusban a válogatott erős tagja lehet, de ezúttal nem indulhatott abban a 

számban, ahol a legtöbb esélye lett volna. Támogatom edzőjével abbéli törekvésüket, hogy a 

200 és a 400 gyors mellett a vegyesúszást is vegye fel a programjába, sőt, az látszik, hogy 

inkább ott lehet jó esélye. Jakabos Zsuzsa az előzetes formája alapján várhatóan teljesített 

egyéniben döntőkbe jutott és mind a két váltónak megbízható, stabil tagja volt. Kapás Boglárka 

ezúttal csak váltóban szerepelt, vele jutott a csapat a döntőbe. Késely Ajna kezdi visszanyerni 

a régi formáját, nagy kedvvel versenyzett, de a testmérete miatt, nem a 25 méteres medence a 

leginkább neki való. Mihályvári Farkas Viktóriával ugyanez a helyzet. Ami az erénye, azt itt 

nem lehet kamatoztatni. Pádár Nikoletta és Gyurinovics Fanni helyt álltak, a váltókkal biztosan 

jutottak a döntőbe és szereztek értékes helyezéseket. Szabó Feltóthy Eszter jól versenyzett, 



 
 

közel volt a döntőhöz, de ezúttal egy kevés hiányzott. Békési Eszter a kaposvári OB idejével 

biztosan jutott volna a döntőbe – ezért került a csapatba – de ezúttal elmaradt az elvárt 

teljesítménytől.  

 

Nemzetközi versenyeken, az alábbi helyszíneken és létszámokban vettünk részt:  

 

Ország Város Verseny Dátum Ver-

senyző 

Edző 

      

Franciaország Nizza Golden Tour 2021.02.02.

-02.08. 

8 7 

Qatar Doha FINA Marathon Swim World 

Series 

2021.03.10.

-03.14. 

10 6 

Svédország Stockh

olm 

Swim Open 2021.04.06.

-04.12. 

1 2 

Finnország Helsin

ki 

Swim Meet 2021.04.20.

-04.24. 

8 6 

Monaco Monte 

Carlo 

Mare Nostrum 2021.05.27.

-05.31. 

2 3 

Franciaország Canet Mare Nostrum 2021.05.31.

-06.03. 

2 3 

Spanyolország Barcel

ona 

Mare Nostrum 2021.06.04.

-06.07. 

6 4 

Németország Berlin IDM Berlin 2021 2021.06.13.

-06.21. 

8 5 

Portugália Setuba

l 

FINA Marathon Swim Qualifier 

2021 

2021.06.16-

06.20. 

2 2 

Olaszország Róma Sette Colli 2021.06.23.

-06.28. 

9 7 

Horvátország Zágráb Golden Bear 2021.06.25.

-06.27. 

1 1 

Olaszország Róma LEN Junior European 

Championships 

2021.07.04.

-07.12. 

31 19 

Szerbia Belgrá

d 

Central European Countries 

Swim Meet 

2021.07.15.

-07.18. 

28 15 

Franciaország Párizs LEN Junior European Open 

Water Championships 

2021.07.21.

-07.26. 

18 13 

Japán Tokió Tokió 2020 - XXXII. Summer 

Olympic Games 

2021.07.22-

08.01. 

31 16 

Japán Tokió Tokió 2020 - XXXII. Summer 

Olympic Games 

2021.07.27-

08.07. 

2 3 

Macedónia Ochrid FINA Marathon Swim World 

Series 

2021.08.26.

-08.29. 

2 1 



 
 

Spanyolország Barcel

ona 

LEN Open Water Swimming 

Cup 2021 

2021.09.23.

-09.26. 

7 3 

Németország Berlin FINA World Cup Series 2021.09.30.

-10.04. 

4 2 

Olaszország Piombi

no 

LEN Open Water Swimming 

Cup 2021 

2021.10.01.

-10.04. 

14 7 

Olaszország Algher

o 

LEN Open Water Swimming 

Cup 2021 

2021.10.06.

-10.10. 

10 6 

Oroszország Kazan

y 

LEN Short Course European 

Championships 

2021.10.30.

-11.08. 

13 14 

Izrael Eilat FINA Marathon Swim World 

Series 

2021.12.10-

12.13. 

3 3 

Egyesült Arab 

Emirátusok 

Abu 

Dhabi 

FINA Short Course World 

Championships / OWS 

2021.12.13.

-12.17. 

10 5 

Egyesült Arab 

Emirátusok 

Abu 

Dhabi 

FINA Short Course World 

Championships 

2021.12.13.

-12.22. 

12 14 

 

 

IV. Válogatottak névsora az év végén:  

Nyílt vízi felnőtt Válogatott 

A nyílt vízi válogatott: Gellért Gábor javaslata. Nyíltvízi válogatási elvek:  

Felnőtt válogatott keret 

Elit: Olimpiai bajnokok 

Hosszú Katinka, Milák Kristóf  

A keret: olimpiai döntősök egyéni számban  

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 

számítanak, mellékelve), és egyéniben ifjúsági Európa bajnok  

Szabó Szebasztián (Győr), Bohus Richárd (BVSC), 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 (BVSC), Szabó-Feltóthy 

Eszter (Vasas), Fábián Bettina (FTC), Sebestyén Dalma (Győr), Holló Balázs (Eger). 

Ifjúsági Válogatott 

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

fiatalabbak: előző 3 ifi EB 8. helyezettjének az átlaga). Illetve, akik fiatalabbként döntősök 

voltak egyéniben. Bujdosó Zsombor (Vasas), Csulák Lia (Érd), Ábrahám Lilla (UTE), Kováts 



 
 

Alex (Kaposvár), Mészáros Dániel (FTC), Balogh Levente (Kőbánya), Magda Boldizsár 

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

Zala), Jackl Vivien (Tatabánya). 

Heraklész Csillag Program 

18-23 év közti versenyzők, akik az adott évben és a megelőző évben ifjúsági EB-n, vagy VB-

n érmes versenyzők (váltóban csak az adott év számít) és nem tagjai felnőtt válogatott keretnek, 

és azok, akiknek az adott évi eredménye 850 pont felett van.  A járványhelyzet miatt a 2019-

es és 2021-es ifi EB számítanak és a 2021-ben úszott időeredmények. 

Török Dominik Márk (FTC), Berecz Blanka (Kőbánya), Fábián Fanni (Szeged), Ugrai Panna 

(HÓD USE), Nyírádi Réka (UTE), Mészáros Dániel (Bácsvíz), Holló Balázs (Eger), Kalmár 

Ákos (Veszprém). Márton Richárd (Kapitányi döntés, olimpiai váltókban nyújtott 

teljesítménye alapján). Mizsei Márk (ifi vezető edző javaslatára) ifi EB egyéni 5.  

A Heraklész Bajnok program résztvevői:  

Azok lehetnek a tagjai, akik 2022-ben 15 és 18 év köztiek, és 2021-ben bajnokok voltak egyéni 

számban és nem tagjai valamelyik másik keretnek.   

Péter Virág Pécs 100 mell 2004 

Cserfalvi Olaf Vasas 200 hát 2004 

Ángyán Máté Érd 200 pillangó 2005 

Harsányi Mátyás Kaposvár 400 gyors 2005 

Sámóczi Milán Kőbánya 200 mell 2005 

Abonyi-Tóth Glenda KÓPÉ 200 pillangó 2006 

Eszes János Márk  UTE 100 mell 2006 

Herman Szabó Péter Győr 100 mell 2007 

Nagy Selmeczy Bulcsú Zalaegerszeg 1500 gyors 2007 

Kovács Botond BVSC 100 hát 2007 

 

 

V. A felkészítésben résztvevő edzők:  

KEP-ben részesülők:  

Bagaméri Bence, Bodnár Tamás, Budavári István, Csütörtöki Marcell, Formaggini László, 

Gelencsér Máté Gellért Gábor. Güttler Károly, Horváth Tamás, Kovács László, Kovács Ottó, 

Krajnyák György, Kutasi Gergely, Lakatos Roland, Ludmány László, Molnár Ákos, Nagy 

Péter, Pass Ferenc, Patkó Katalin. Petrov Árpád, Petrov Iván, Plagányi Zsolt, Selmeci Attila, 

Shane Tusup, Sós Csaba dr, Szarvas János, Szokolai László, Tari Imre, Török Zoltán, Turi 

György, Verrasztó Zoltán dr, Virth Balázs. 

Gerewich ösztöndíjban részesülők:  



 
 

Kora Dániel, Karvalics Péter, Kovács Gábor, Bodor Richárd, Kovács Ottóné, Magó Gábor, 

Horváth Csaba, Betye Balázs, Bordás Péter, Sebestyén Balázs, Erdősiné Varjú Katalin, 

Maschler Edit, Rajos István, Platonov Milkós, Bán Sándor, Nemes Zoltán, Friedl Bernadett, 

Lévai Anita, Kovács Rita, Urbin Tamás, Turós Máté, Bodrogi Viktor, Nagy Attila Imre, Táczi 

Zsolt, Szántó István, Kovácshegyi Ferenc, Büki Szabina, Dr Egressy János, Városi Virág 

 

NYÍLTVÍZI ÚSZÁS SZAKÁG 2021 – Gellért Gábor 

 

2021-ben 3 világversenyen – idő sorrendben felnőtt Európa-bajnokság, olimpia és junior Európa-

bajnokságon – valamint a LEN nyíltvízi Európa kupa sorozat 3 állomásán, és a FINA maratoni úszó 

világkupa sorozat 4 versenyén vettek részt nyíltvízi úszóink. 

2021. évi LEN Európa bajnokság nyíltvízi úszó versenyszámainak szakmai beszámolója 

A MÚSZ a magyar rendezésű budapesti Európa-bajnokság nyíltvízi versenyszámaira 10 versenyzővel 

nevezett.  

A csapat tagjai: 

Nők: 

Olasz Anna (1993) Szegedi Úszó Egylet, edző: Gellért Gábor és Táczi Zsolt,  

versenyszámok: 10km, 25 km és 4x1250m-es váltó 

Rohács Réka (2000) Kőbánya SC, edzők: Turi György és Krajnyák György 

versenyszámok: 10km, 4x1250m-es váltó 

Sömenek Onon Kata (1997) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 

versenyszámok: 10km, 25 km  

Vas Luca (2000) Szegedi Úszó Egylet, edző: Gellért Gábor és Táczi Zsolt,  

versenyszámok: 5km, 25 km  

Szimcsák Mira (2004) A Jövő SC, edző: Kovács Tamás 

versenyszámok: 5 km 

Férfiak: 

Rasovszky Kristóf (1997) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László, Vattai András és Szabó 

Zoltán, versenyszámok: 5km, 10km, és 4x1250m-es váltó 

Székelyi Dániel (1995) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 

versenyszámok: 5 km, 10km,  

Gálicz Péter (2000) Ferencvárosi Torna Klub, edzők: Kutasi Gergely és Formaggini László, 

versenyszámok: 10km, 25 km 



 
 
Betlehem Dávid (2003) Balaton ÚK Veszprém edző: Szokolai László, Vattai András és Szabó Zoltán, 

versenyszámok: 5km és 4x1250m-es váltó 

Huszti Dávid (2000) Darnyi Tamás SC edző: Horváth Péter és Karvalics Péter 

versenyszám:25km 

 

EGYÉNI EREDMÉNYESSÉG 

 OLASZ 

ANNA 

ROHÁ

CS 

RÉKA 

SÖMEN

EK 

ONON 

KATA 

VAS 

LUCA 

SZIMCS

ÁK 

MIRA 

RASOVSZ

KY 

KRISTÓF 

SZÉKEL

YI 

DÁNIEL 

GÁLIC

Z 

PÉTER 

BETLEHE

M DÁVID 

HUSZT

I 

DÁVID 

5 KM    15.HEL

Y 

20 

INDUL

Ó 

14.HELY 

20 

INDULÓ 

4.HELY 

25 

INDULÓ 

17.HELY 

25 

INDULÓ 

 12. HELY 

25 

INDULÓ 

 

10 KM 2.HELY 

26 
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Ó 

10.HEL

Y 

26 

INDUL

Ó 

13.HELY 

26 

INDULÓ 

  5.HELY 

35 

INDULÓ 

11.HELY 

35 

INDULÓ 

17.HEL

Y 

35 

INDUL

Ó 

  

25 KM FELAD

TA 

SÉRÜLÉ

S 

MIATT 

 4.HELY 

15 

INDULÓ 

8.HEL

Y 

15 

INDUL

Ó 

 

   8.HEL

Y 

15 

INDUÓ 

 10.HEL

Y 

15 

INDUL

Ó 

VÁLT

Ó 

3.HELY 3.HEL

Y 

   3.HELY   3.HELY  

 

CSAPAT EREDMÉNYESSÉG 

 22 ország versenyzői indultak a nyíltvízi úszó versenyszámokban Magyarország csapata az előkelő 3. 

helyet szerezte meg! Amióta az olimpián is szerepel a nyíltvízi úszás a legeredményesebb szereplése a 

válogatottnak 

SZAKMAI ÉRTÉKELÉS 

Az egyéni szereplések eredményességét nem kell megmagyarázni, az „eredménytelenséget” az 

edzőkkel és a versenyzőkkel a mindennapos csapat értekezleteken kielemeztük és a következtetéseket 

levontuk, ennek ellenére nem mindenkinek sikerült a következő versenyszámra az egyéni hibákat 

kijavítani...... 

A váltóversenyben az elmúlt 3 év világversenyeinek váltó elemzése után döntöttünk el a váltó 

összeállítást, ami sikeresnek bizonyult és nem mellékesen Betlehem Dávid csapatba kerülésével most 

már két olyan férfi úszó is van a csapatban, aki nem csak medencében, hanem a nyíltvízen is tudja a 

legjobbakkal a lépést tartani. 

A Heraklész Csillag program 3 versenyzőjének is remek lehetőség volt, hogy a junior korosztályból 

kinőve rögtön az első felnőtt verseny évadban egy hazai rendezésű Európa-bajnokságon szerezzenek 

tapasztalatot, sőt pontszerző helyeken is tudták befejezni a versenyt. 



 
 
A 2016 óta tartó tudatos utánpótlás nevelésnek köszönhetően most már nem csak az utánpótlás 

világversenyeken tudunk a nemzetek közötti pontversenyben a legjobbak között végezni, hanem a 

felnőtt versenyeken is. 

A Jövő bajnokai program keretében versenyzőkkel és edző kollégákkal a versenyzők körében 

motivációs előadásokkal, az edzők körében edzésprogramok ismertetésével a medencében pedig 

„nyíltvízi versennyel” szeretnénk tovább népszerűsíteni a szakágat. 

 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékok 

Tokió, Japán 

2021. július 23. – augusztus 8. 

 

Rasovszky Kristóf élete második olimpiáján vett részt. A Rioi olimpián 1500m gyorson indult, 

ahol még elizgulta ezt a szereplést. 2017-ben a Budapesti világbajnokságon 10 km-en 5.  

2018-ban a Glasgow-i Európa Bajnokságon 10km-en 2. 

 2019.-ben Gwangju-ban a világbajnokságon 10km-en 4. 

2021.-ben a Budapesti Európa-bajnokságon 10km-en 5. 

2021.-ben a tokiói olimpián 2. helyezett lett, mondhatjuk, hogy ezek alapján fejlődő tendenciát 

láthatunk az eredményekben, kivéve az idei hazai EB-t. Tulajdonképpen ennek az eredménynek az oka 

a helytelen taktikai elemek használata volt, ezt alátámasztotta az EB -bronzérem a váltóban (ennek is 

az időeredménye). Kevés versenyzési lehetőség volt a nyíltvízen 2020-ban és 21.-ben. Az olimpia 

évében a törökországi Belekben készültünk három hetet kiváló körülmények között a népes magyar 

válogatottal. 

Fontos megemlíteni, hogy az edzőtáborban a már egy éve nálunk úszó Kalmár Ákos, az előző év 

decemberében átigazolt Betlehem Dávid és Pintér Ádám az edzőtársak. 

Így a hétköznapokban minden edzésen erősen motivált partnerek körében zajlik a magaszíntű 

felkészülés. Közvetlen a beleki edzőtábor végén volt a dohai világkupa, ahol 2. helyezést ért el nem 

sokkal lemaradva a francia világbajnok Marc Antoan Olivier-től. A magyar OB-n Kristóf egyéni 

csúcsközeli időket úszott a nyolcszáz gyorsot kiváló taktikai érzékkel nyerte meg. 

A Sierra Nevadában végzett magaslati edzőtábor után sohasem látott edzéscsúcsokat írhattunk az 

edzésnaplóba. A fent említett taktikai okok miatt a kiváló fizikai felkészülés ellenére nem az 

elképzelésünk szerint sikerült az EB. 



 
 
A magyar EB után változtattunk az eredeti terven, ahol Sierra nevadai magaslati tábor következett 

volna ismét. Ezt felcseréltük hazai, az új veszprémi uszodában való felkészülésre. A medencés edzések 

mellett heti egy alkalommal a hévízi tóban modelleztük a Tokióban ránk váró magas vízhőfokot. A 

magyar nyíltvízi junior válogatott edzésén is részt vettünk hetente kétszer. Célzottan készültünk a 

COVID-által okozott feszültségek kezelésére a megfelelő pszichés mentális állapot elérésére.  

Sikerült betartanunk a sajtó által sokszor feltett kérdésre adott válaszunkat, érmet szeretnénk nyerni 

TOKIÓBAN. 

 Rasovszky Kristóf szerint a hévízi tóban való úszás, sokat segített a számára egyébként 

nehezen viselhető 30 c fokos víz elviseléséhez. A nyíltvízi válogatottal való éves edzőtábori 

menetrend, együtt készülés is kiemelendő. 

Az egész év során az edzőtársak által generált magas szintű edzésmunka is hozzájárult a 

sikerhez. Nem utolsó sorban a vegyes felkészülésből való fokozatos átmenet a speciális 10 km 

-es gyorsúszásra, a Balaton Úszó Klubban Szokolai László által kidolgozva adja a sikeresség 

hátterét, ez módszer több mint 5 éve folyamatosan csiszolódik. A válogatott edzőtábori 

színhelyek szervezetten kiváló körülmények között zajlottak. A Covid miatt hiányzott a 

versenyek speciális felkészülése.    

 A magyar nyíltvízi válogatott Gellért Gábor szövetségi kapitány Krajnyák György és Szokolai 

László által kidolgozott melegégövi és magaslati táborok rendszere, a felnőtt és junior 

válogatott együtt készülése nyíltvízen megfelelő hátteret biztosított az olimpiai ciklus során. Az 

eredményesség tükrében a világkupa és Európa kupa sorozatban való részvétel (kivéve a 2020 

Covid időszakot) szintén kidolgozásra, alkalmazásra került melyhez a MÚSZ biztosította a 

kiváló szervezési hátteret. 

 Mindössze két versenyen volt lehetőség olimpiai indulási jogot szerezni nyíltvízi úszásban. A 2019-

es Úszó Világbajnokságon a dél-Koreai Kvangdzsuban és az olimpia előtt 2 hónappal megrendezett 

kvalifikációs versenyen a portugáliai Setubálban. A világbajnokságon Rasovszky Kristóf a férfi 

mezőnyben indulási jogot szerzett – 4. helyezett lett a 10 km-es versenyszámban - így a második 

kvalifikációs versenyen férfi versenyzőnk már nem indulhatott. A nők versenyében a 

világbajnokságon nem végzett versenyzőnk az első tíz hely valamelyikén, így két versenyzőnk is 

indulhatott az olimpiai részvételi jogért. Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) és Rohács Réka 

(Kőbánya SC) vettek részt a versenyen. Olasz Anna fölényesen nyerte a kvalifikációs versenyt, így 

ő indulhatott az olimpián. A világjárvány előtt és után is a célunk a lehető legjobb eredmény elérése 



 
 

volt, amit meg is valósítottunk. Kristóf a Vb 4. hely után az olimpián ezüstérmes, Anna pedig a Vb 

16. hely után 4. helyen végzett. 

A pandémia miatt összesen 2 felkészülési versenyen tudtak a versenyzők indulni 2020-ban, egy 

FINA világkupa versenyen (10 km) Dohában februárban és a nagymúltú Balaton átúszáson (5 km) 

itthon. A járvány kitörését megelőzően két melegégövi edzőtáborban részt tudtak venni 

versenyzőink. Majd ezután jött a hír, hogy a versenyeink és a további edzőtáborok elmaradnak, de 

ekkor még bíztunk az olimpia megrendezésében. 

A Magyar Úszó Szövetség mindössze 6 hét után elérte, hogy az egész válogatott keret edzeni tudjon, 

így május elejétől a balatonfűzfői uszodában készülhettünk gőzerővel az olimpiára..... 

Az olimpia elmaradt, így minden reményünk elszállt, de szerencsére a Magyar Úszó Szövetségnek 

sikerült egy 4 nemzet elnevezésű válogatott versenyt megszervezni az olimpiai versenyek 

időpontjában, így volt mire készülni a válogatott tagjainak a nyár folyamán. 

 Olasz Anna 8 hét kényszer pihenőre kényszerült az őszi hónapokban, mert korona vírussal 

fertőződött meg és ennek szövődményeként kétszer is tüdőgyulladást kapott. Szerencsére 

tökéletesen felépült a betegségből, mint azt eredményei is mutatják. 

 2021-ben Olasz Anna 1x3hét magaslati edzőtáborban – Bulgária, Belmeken – és két tavaszi 

edzőtáborban – a törökországi Belekben vett részt, ahol a Földközi-tengerben hetente 3 

alkalommal nyíltvízi edzéseken is tudott verseny specifikus felkészülést folytatni. Rasovszky 

Kristóf 1x3 hét magaslati edzőtáborban vett részt - spanyolországi Sierra Nevadában - és 1x3 

hét tavaszi edzőtáborban szintén a törökországi Belekben. Majd hazai körülmények között 

készült a veszprémi új uszodában és a Hévízi tóban. Olasz Anna pedig a szegedi újonnan 

átadott sportuszodában és a Maty éri Evezős Olimpiai Központban készült az olimpiára. 

Japánban a tervezettel ellentétben nem voltunk edzőtáborban, a vendéglátók az utolsó 

pillanatban lemondták a már lefoglalt és több mint 1 éve leszervezett akklimatizációs 

edzőtáborunkat. Így a versenyszámunk előtt 7 nappal érkeztünk a verseny helyszínére, de 

szerencsére – mint az eredmények is mutatják – versenyzőink kiválóan tudtak akklimatizálódni 

a körülményekhez. Csak európai edzőtáborokban vettünk részt, amelyek 5-10 éve a magyar 

úszók által kipróbált bevált helyszínek. Szakmai programunk több éve kipróbált a magyar 

úszás évtizedes hagyományaihoz alkalmazkodik. A nyíltvízi specialitások tekintetében 

Szokolai László kollégám 2015 óta, jómagam pedig 2011 óta gyűjtjük a tapasztalatainkat, 

amiket évről évre beépítünk a szakmai programba. 



 
 

 Az olimpiai faluban a körülmények nem értek váratlanul bennünket, mindkét versenyző már 

részt vett a riói olimpián így tudták mire számíthatnak a szállás és az étkezés tekintetében. 

Edzés körülmények a Rióihoz képest kevésbé voltak jók, de az elmúlt években számtalan 

versenyen vettünk részt így a versenyzők teljesen fel vannak készülve a legváratlanabb 

helyzetekre is. 

Az olimpián a világ legjobbjai indulhatnak, akik a két kvalifikációs versenyen jogot szereztek 

erre. A világbajnokságon nemzetenként a 2 legjobb versenyző indulhat míg az olimpián csak 

nemzetenként a legjobb indulhat kivéve, ha az olimpiát megelőző évben rendezendő 

világbajnokságon az első 10 helyezett között végzett egy nemzetből két versenyző, akkor abból 

a nemzetből kettő versenyző indulhatott az olimpián. Ez történt a nőknél a németeknél, a férfi 

mezőnyben pedig az olaszoknál és a franciáknál. Tehát bátran kijelenthetjük, hogy az olimpia 

a legerősebb verseny a nyíltvízi úszás tekintetében. Már 2-3 éves tendencia, hogy a „régi” 

taktika, hogy 9,5 kilométerig bolyban úsznak a versenyzők nem kivitelezhető. A legjobbak már 

a verseny elejétől olyan iramot diktálnak, hogy lehető leghamarabb leszűküljön a mezőny a 

legjobbakra és ne a verekedés, helyezkedés legyen a döntő a verseny végkimenetelében hanem 

a valós úszó tudás, ez most is így történt a nő, de férfi versenyben meg végképp ez volt a 

jellemző. 

 A szakágban 2012-ben már volt olimpiai aranyérmes Risztov Éva révén, de férfi szakágban 

még nem volt olimpiai érme, sőt pontszerző helyen sem végzett férfi versenyző a sportág 2008-

as olimpiai bemutatkozása óta. A női és férfi vonalon a szakág eredményessége pedig minden 

idők legjobb szereplése Raso ezüstérmével és Anna negyedik helyezésével. 

 Gellért Gábor értékelése: Olasz Anna élete második olimpiáján vett részt. A negyedik 

helyezése nem várt bravúr volt tőle, még annak tudatában sem, hogy tavaly nyár óta edzés és 

verseny eredményei is folyamatos javuló tendenciát mutattak. 2021-ben a medencés magyar 

bajnokságon egyéni csúcsokat úszott 800 és 1500 méteren is, és a medencés versenyekre is 

kvalifikálta magát. Ezek már bíztató jelek voltak a budapesti úszó Európa bajnokság előtt. Az 

Eb-n bátor és taktikus versenyzéssel 3 tizeddel maradt le az dobogó legfelső fokáról és 

ezüstérmet szerzett. Majd a váltóval is bronzérmet szerzett. Az olimpiai kvalifikációs versenyt 

meggyőző fölénnyel nyerte és ezzel az eredményével már várható volt, hogy az olimpián is a 

legjobbak között végezhet. Mint edzője a legjobb 5-8. hely valamelyikére vártam, de rácáfolt 

kishitűségemre, újfent bátor és taktikus versenyzéssel egy ”megnyert” olimpiai negyedik hely 

boldog tulajdonosa.  



 
 

 Olasz Anna véleménye szerint az olimpiára való közvetlen felkészülés a balatonfűzfői 

válogatott edzőtáborban – ahol 15 junior korú nyíltvízi úszóval készülhetett – nagyban 

hozzájárult sikeréhez. A belmekeni (bulgáriai magaslati edzőtábor) már jól bevált, és az új 

beleki (törökországi) edzőtábori helyszínek, tökéletes edzés körülményeket biztosítottak a 

felkészüléshez. A verseny helyszín és annak szervezése hibátlan volt, minden a versenyzőkről 

szólt, semmi nem zavarta meg a verseny előtti napokat és a versenyt sem.    

Rasovszky Kristóf szerint a Hévízi tóban való úszás, sokat segített a számára egyébként 

nehezen viselhető 30 c fokos víz elviseléséhez. A nyíltvízi válogatottal való éves edzőtábori 

menetrend, együtt készülés is kiemelendő. 

Az egész év során az edzőtársak által generált magas szintű edzésmunka is hozzájárult a 

sikerhez. Nem utolsó sorban a vegyes felkészülésből való fokozatos átmenet a speciális 10km 

gyorsúszásra a Balaton Úszó Klub-nál Szokolai László által kidolgozva adja a sikeresség 

hátterét.   (ez módszer 5 éve folyamatosan csiszolódik) A válogatott edzőtábori színhelyek 

szervezetten kiváló körülmények között zajlottak. A covid miatt hiányzott a versenyek 

speciális felkészülése.    

1. Gellért Gábor véleménye: Az évet a már megszokott (tizedik alkalommal voltunk) bulgáriai 

magaslati edzőtáborban - 2 csillagos hotel – a belmekeni bolgár olimpiai központban kezdtük, 

ahol minden rendelkezésre áll a hibátlan felkészüléshez, még a puritán körülmények ellenére 

is. Sőt azt kell mondjam igenis szükség van a változó edzőtábori helyszínekre még ha azok akár 

rosszabbak is mint az otthoni felkészülési körülmények, hogy a fő versenyen a legváratlanabb 

élet helyzetekben is a maximumot tudják nyújtani a versenyzők.  Edzés helyszínek az olimpián 

hibátlanok voltak a medencés körülmények tekintetében, viszont nyíltvízen a vízminőség miatt 

mindössze egy alkalommal mertünk edzeni, nehogy 5 év munkája vesszen kárba. A verseny 

szervezése minden körülményt figyelembe véve hibátlan volt minden szempontból.  

 

 Junior Nyíltvízi Európa Bajnokság- - Párizs 

Időpont: 2021 07 21-26 

Helyszín: Párizs Base nautique du parc interdépartemental de Choisy-le-Roi 

 Utazás 

Az Air France légitársaság közvetlen Budapest Párizs járataival. Odautazás 2021 07 21 reggel 

06.00. Délelőtt 10.00-ra már a hotelben voltunk a PCR teszt után elfoglalhattuk a szobákat! Este 

már a versenyközpontban úszhattunk.       Visszautazásnál 2021 07 26 reggel indultunk 09.15. 

Budapesten 11.30-kor szállt le a gépünk. A szobákat már reggeli előtt elhagytuk, ezért a reptéren 



 
 

minden csapattag egy szendvicset kapott reggeli gyanánt. Az utazás során minden az előzetes 

terv szerint történt rendkívüli esemény nem volt. A reptéri transzferek pontosak és jól 

időzítettek voltak. 

 Szállás: Hôtel Novotel Paris Sud Porte de Charenton 

A verseny ideje alatt szállásunk a Hôtel Novotel Paris Sud Porte de Charenton szállodában 

kétágyas és egyágyas szobákban volt. A szálláshely újszerű állapotban volt minden szoba saját 

fürdőszobával rendelkezett. A zavartalan pihenés megvalósult. A hotel a verseny központtól és 

az edzéshelyszíntől autóbusszal 30 percre volt található a transzfert a szervezők biztosítottak. 

A transzferek pontosak voltak. 

 Étkezés: A hotel éttermében étkeztünk. Az étkezések szabad szedéses kivitelben történtek, ami 

kielégítő lehetőséget biztosított a sportolók számára megfelelő energia és vitamin gazdag 

étkezéshez. 

 Versenyzők: 

5km lányok Marton Kitti (Kaposvári SI) Varga Zsófia (Kőbánya SC) Nett Vivien 

(Zalaegerszegi UK)                                                                                                    5km fiúk 

Kaiser Dominik (Bajai Spartcus) Horváth Ákos (HÓD SE) Kovács-Seres Hunor (Dunaújvárosi 

KSI)                                                                                         7.5km lányok Veress Sára (Kőbánya 

SC) Szimcsak Mira (A Jövö SC) Fábián Bettina (Szegedi UE)                                                                                                                         

7.5 km fiúk Hambardzumyan Arsak (UTE) Gálicz László (FTC) Pintér Ádám (Balaton UK)                                                                                                                                     

10km lányok Gál Kincső (Debreceni SPC) Berecz Blanka (Kőbánya SC) Balogh Vivien (FTC)                                                                                                                            

10km fiúk Kovacsics Márk (UTE) Sárkány Zalán (Kőbánya SC) Betlehem Dávid (Balaton UK) 

Edzők: Horváth Csaba (Zalaegerszegi UK) Szabó Gergő (Dunaújvárosi KSI)  Krajnyák 

György (Kőbánya SC) Kovács Tamás (A Jövö SC)  Kovácshegyi Ferenc (UTE) Kutasi Gergely 

(FTC)  Bodor Richárd (Debreceni SPC) Táczy Zsolt (Szegedi UE) 

Masszőrök: Virágh Vivien Ördögh Gábor 

Orvos: Dr. Csepregi Beáta 

A verseny: A LEN szervezésében megvalósított versenyen a rendezők átgondolt 

versenyközpontot építettek, ahol a csapatok részére fedett, sátras, csapatonként elkülönített 

tartózkodási helyet biztosítottak. Az evezős központ főépületében volt biztosítva a megfelelő 

vizesblokk és a versenyközpont. A versenyen korrekt bíráskodás volt. A LEN delegált Lázár 

Rita és a magyar részről delegált Fodor Szabolcs valamint Hudetz András versenybírók 

mindenben segítőkészen a rendelkezésünkre álltak. A technikai értekezlet után, e-mailben, a 

teljes anyagot (időrend program) a csapatok részére átadták. 

A versenyszámok értékelése: 

 5km :                                                                                                                            

 Kovács Seres Hunor (Dunaújvárosi KSI)rajt cél győzelmet aratott az 5km versenytávon 

(55.58). Magabiztos úszással egy pillanatra sem adott esélyt az ellenfeleknek. Kiváló idővel 

majd egy perccel a második helyezett előtt csapott a célba! A másik két magyar induló tisztes 

helytállással Horváth Ákos (Hód SE) 10. Kaiser Dominik (Bajai Spartacus SC) 18.helyen 

érkezett célba a mezőny középső részében. 

A lányok 5km-es versenyében Nett Vivien (Zalaegerszegi UK,) is kezdéstől az élbollyal 

versenyzett, az első körben vezetett is, majd azt követően nagy csatát vívott az olasz és német 

versenyzőkkel a jó pozícióért. A végére kevés különbséggel leszorult a dobogóról és az 5.helyen 

érkezett célba! Még két lányunk volt érdekelt ebben a versenyszámban. Ők szintén a mezőny 



 
 

első felében versenyezve, Varga Zsófia (Kőbánya SC) 8. Martin Kitti (Kaposvári SI) 10. helyen 

végeztek becsülettel helytállva életük első válogatott versenyén! 

 7.5km :                                                                                                                                                 Nagy 

küzdelmet hozott a fiúk 7.5 km-es versenye. Mindhárom magyar versenyző folyamatosan az 

élmezőnyben versenyzett. Az iram a táv közepére 8 fős csoportra faragta a bolyt. A magyarok 

bírták a tempót, Pintér Ádám (Balaton UK) többször is az élre állt, de Gálicz László (FTC) és 

Hambardzumyan Arshak (UTE) is szívósan tartotta magát! A véghajrában a franciák 

versenyzője kezdeményezett leszakította magáról a többieket. Gálicz biztató második 

pozícióban követte, Pintér fáradni látszott az utolsó körben úgy tűnt visszaesik, de aztán a cél 

előtti 200m-en hatalmas hajrát indítva az ötödik pozícióból előre tört és a második harmadik 

helyzettel egyszerre csapott a célpanelre! Célfotó! Ideje szerint először a 2.helyen hozta ki a 

időjelző, azonban a kamera felvétel alapján az ezüstérmestől 1 tizedmásodperccel később ütött 

a panelre és lemaradt a dobogóról! Mögötte közvetlenül Gálicz és kevéssel lemaradva 

Hambardzumyan ért célba. Így a magyar fiúk 4.5.6 helyezéssel végezték a távot. 

A lányoknál már kevésbé volt ennyire öldöklő a küzdelem de ez csak az iram szempontjából 

volt igaz, mert Veress Sárat (Kőbánya SC) olyan szerencsétlenül rúgták meg, hogy kénytelen 

volt feladni a versenyt. Fábián Bettina (Szegedi UE) és Szimcsak Mira (A Jövő SC) jól tartották 

magukat az élmezőnyben. 

Az utolsó körben spanyol szökés volt 1500 al a vége előtt. A mieink tartották az iramot, az 

érmes helyekért küzdöttek. Fábián Bettina átvette a vezetést a cél előtt 800 m-el folyamatosan 

növelve az előnyét nagy fölénnyel úszott be a célba megszerezve a mai nap 2. magyar arányát! 

Szimcsak Mira a 2.-3 helyen úszva a dobogóért küzdött. Kiválóan hajrázott, aminek a jutalma 

egy nagyszerű ezüstérem lett! 

      10km: 

Betlehem Dávid nagy reményekkel várta a 10km verseny rajtját, ehhez méltóan kezdett, 

emberes tempót diktálva három kör alatt 6 főre redukálta az éremért sorban állok létszámat. 

Sárkány Zalán is az első csoportban maradt. Kovacsics Márk leszakadt az élen haladóktól de a 

9.-10. helyet stabilan tartva követte az élmezőnyt.1800 m-el a vége előtt Dávid fát dobott a 

tűzre, a meleget csak egy német bírta de az utolsó 200 m-en már az ő kezét is megsütötte a 

Betlehemi máglya, úgyhogy a végére Dávid egyedül csapta meg a célpanelt egy magabiztos 

győzelemmel a harmadik aranyát hozta a magyar csapatnak! Sárkány Zalán az utolsó körben a 

3.-5 pozícióban haladt a bronzéremért úszott, végül négy másodperccel lemaradt a dobogóról 

és 4.helyezettkent érkezett a célba. Kovacsics is jól hajrázott és a 9.helyen zárta a versenyt. 

A lányok mezőnye lassabb iramot ment. 

Berecz Blanka Gál Kincső és Balogh Vivien is jól helyezkedve a boly elején versenyzett. Az 

utolsó körre meg egy15 fős egybefüggő csoport indul ki aztán az utolsó 1600 méteren a 

portugálok versenyzője kezdett hosszú hajrába. A mieink tartották a lépést és az utolsó 800 m-

en Berecz és Balogh is a vezető versenyző mögötti négyesben haladt a dobogós helyezésért 

küzdve. A hajrára öt versenyző csépelte egymást az érmekért, közte a két magyarral. Éppen 

úszni egyikük sem nagyon tudott, mert egymás kezét csapkodták le tempózás gyanánt. A 

nyíltvízi női bunyóból portugál győzelem született olasz ezüst, francia bronz. A mieinktől 

Balogh Vivien 4. helyen Berecz Blanka 5.helyen érkezett célba Gál Kincső a 10.helyen végzett! 

4x1250 m váltó: 



 
 

Utolsó nap a 4x1250 váltók versenyszámaiban zajlott a küzdelem. 

 A 16 év alattiak korosztályában 4. helyen végzett a Varga Zsófia Nett Vivien Horváth Ákos 

Kovács Seres Hunor összeállítású négyes. A dobogó még messze volt de egy év múlva még 

mindig itt rajtolhatnak, mert ők az ellenfelekkel szemben csak 15 évesek voltak! 

Az idősebbek között az egyéniben érmes Fábián Bettina Szimcsák Mira Gálicz László Betlehem 

Dávid alkotta váltónak nem bizonyult ellenfélnek a franciák németek olaszok spanyolok 

együttesei. Úgy mentünk át rajtuk mint meleg kés a vajon! Pedig a németek csak a váltóra friss 

embereket is hoztak, akik nem is úsztak egyéni számokat. Ezt eddig csak a FINA szabályai 

engedték meg, a LEN tiltotta, de az idén nem emelt ellene senki kifogást. A jövőben érdemes 

nekünk is gondolni erre, ha a következő évben U18-19 fiúknál a három egyéni induló mellett a 

negyediknek említésre méltó1500 gyors ideje lesz, a váltóhoz számítani érdemes rá!  

Az idősebb váltónk is akár ugyanezzel a felállással rajthoz állhat meg jövőre újra! 

A csapatok pontversenyére kiirt trófeát is a magyar válogatott nyerte! Mivel a 18 versenyzőből 

17 pontot szerzett mindenki hozzájárult ehhez a szép sikerhez! 

A verseny során a francia a német az olasz válogatott versenyzői méltó ellenfélnek bizonyultak 

a spanyol válogatott nem volt annyira erős mint két évvel ezelőtt a Racicei versenyen. A nagy 

teamek közül az orosz és az angol csapat nem vállalta a versenyen való indulást. 

 

Egyéni értékelés: 

Marton Kitti: egyesület Kaposvári SI, edző Virovecz Richárd  

Az országos bajnokságon elért 3. helyezésével került a csapatba. A versenyen is a harmadik 

magyarként ért célba. Motivált és edzettségi állapotának megfelelő úszást mutatott. Az első 

körben kiszakadt a 10 fős élbolyból, de nem adta fel és a maradék két körben közelített is az 

élcsoport lemaradó versenyzőihez 10. helyezése reális eredmény jelenlegi tudásához. 

Varga Zsófia egyesület Kőbánya SC edző Pulai Bence 

Az országos bajnokságon elért 2. helyezésével harcolta ki a csapat tagságot. Az EB-n is a 

második magyar lett. A rajt után nem illetődött meg, a nyíltvízi edzőtáborban gyakoroltakat jól 

kamatoztatva ottmaradt a vezető csoport végén és két körön keresztül tartotta is velük a lépést. 

A hajrában előzni is tudta a kiszakadó embereket. Az elért 8.helyezése tudásának megfelelő 

reális eredmény. A váltó első embereként, szorosan tudta követni a többi váltó nála jobb lány 

versenyzőit, ezzel pozícióban tartva a csapatot. 

Nett Vivien: egyesület Zalaegerszegi UK edző Horváth Csaba 

Az országos bajnokságot megnyerve lett a csapat tagja. Az Európa-bajnokságon egyértelműen 

a dobogós helyezést célozta meg. Nagyon bátor versenyzéssel az élre állt és az első két körben 

jól tartotta magát. Az utolsó körre nem maradt annyi ereje, hogy felkapaszkodjon a dobogóra 

azonban közvetlenül a legjobbak után érkezett célba. Az edzőtáborban tanult nyíltvízi elemeket, 

még nem tudta kellő sikerrel alkalmazni, azonban edzettségi szintje és motiváltsága alapján 

reményteljes tagja lehet a junior válogatottnak a következő évekre is. A váltóban második 

versenyzőként indulva versenyben tartotta az együttest kicsit közelítve azokhoz a csapatokhoz, 

amelyekben szintén női versenyző indult másodikként.                                                                                           

Kaiser Dominik: egyesület Bajai Spartacus edző Pass Ferenc 

Az OB-n harmadik volt és itt is harmadik magyarként ért célba. Eddigi úszóteljesítménye 

elsősorban a rövidebb távokon volt eredményes. A versenyt ennek ellenére határozottan 



 
 

komolyan vette és becsülettel végig úszta a távot, versenyzett még az utolsó métereken is. Az 

elért 18. helyezése tükrözi lehetőségeinek maximális kihasználását. Izomzata testméretei 

alapján véleményem szerint a rövidebb versenyszámokban sikeresebb lehet a jövőben. 

Váltóversenyzőként azonban továbbra is számításba jöhet tekintettel 1500 gyorson a serdülő 

OB-n elért eredményére. 

Horváth Ákos egyesülete HÓD SE edző Máté Hunor 

A válogatottba az OB-n elért második helyezés juttatta be. A verseny első szakaszában a 

vezetők által diktált erőteljes iramot nem tudta tartani. A második bolyba került, ahol az élen 

versenyzett és a cél előtt jó ritmusban lépett el a többiektől. Edzettsége lehetővé tette, hogy az 

üldöző boly hajráját megnyerje. Elért 10. helyezése a csapat szempontjából értékes pontokat 

jelentett. A váltóban harmadik úszóként, a két lány versenyző után, rá hárult a feladat, hogy 

hátulról a mezőny elejére hozza fel a csapatot. Ennek is maximálisan eleget tett. 

       Kovács-Seres Hunor egyesület Dunaújvárosi KSI edző Szabó Gergő 

Az országos bajnokságot magabiztosan nyerte. Az ott elért ideje már maximálisan EB 

győzelemre esélyes versenyzővé tette. A nyíltvízi edzőtáborban nagy kedvvel végezte az 

edzéseket látszott, hogy fizikálisan és taktikai érzékben is kellő kvalitásokkal bír. A versenyen 

egy pillanatra sem hagyott kétséget dominanciájával kapcsolatban. Azonnal az élre állt, a 

többiek számára tarthatatlan iramot diktálva folyamatosan húzott el a mezőnytől. A táv végéig 

növelte előnyét és majd egy perccel nyert, javítva az OB-n elért eredményén. A váltóban hajrá 

emberként úszott és bár közelített a dobogós helyen haladó csapatokhoz végül a realitásnak 

megfelelő 4. helyen hozta be a stafétát.                                                                                 Veress 

Sára egyesület Kőbánya SC edzői kollektíva 

Az OB 3. helyezettjeként lett csapattag. Elmondása alapján a rajt után fejbe rúgták és a víz alá 

nyomták. Ezután még úszott 1 1/2 kört a versenyből, aztán úgy érezte eszméletét veszti, ezért 

segítséget kért és feladta a versenyt. Dr. Csepregi Beáta azonnal megvizsgálta és ellátta. A 

kórházi ápolás nem volt indokolt. Miután jobban lett a csapattal együtt mozgott de további 

versenyszámra nem neveztük. Jelenlegi állapota tünetmentes. 

Szimcsak Mira egyesülete A Jövö SC edző Kovács Tamás 

Magabiztosan nyerte az OB-t. Az előző évek Nyíltvízi Junior EB aranyérmeseként most is 

dobogóra esélyesként  indult a versenyen. Ehhez méltóan az élbolyban versenyzett. A nyíltvízi 

taktikai elemeket bátran és jól alkalmazza. Mint az előző években most is a hajrára tartogatta 

erejét. Taktikája csak saját versenyzőnk ellen nem volt eredményes, a többi nemzet versenyzőjét 

mint az előző években most is maga mögé utasította a véghajrában. A váltóban második 

versenyzőként indulva az azonos felállású ellenfelek ellen (lány-lány-fiú-fiú) magabiztosan és 

eredményesen úszott. Egyéniben immár harmadszor érmes váltóban harmadszor aranyérmes. 

A junior csapat jövőben is meghatározó tagja. 

Fábián Bettina egyesülete Szegedi UE edző Gellért Gábor                                                                                                                         

Az első nyíltvízi nemzetközi fellépését rögtön aranyéremmel nyitotta. Ez csak azért nem volt 

meglepetés mert a medencés Ifi EB-n is látszott, hogy nagyon jó edzettségi állapotban van. 

Taktikusan versenyzett 800 méterrel a vége előtt iramot váltva kiszakította magát a bolyból és 

ellenállhatatlanul tört a győzelemre. Úszótudásban a mezőny felett áll, a taktikai elemek 

tekintetében látszik a rendszeres klub keretek közötti nyíltvízi edzések hatása. A váltóban 



 
 

elsőnek indult, minden női versenyzőt maga mögé utasított, sokáig úszott a gyengébb fiúkkal 

együtt. Nyíltvízen is ugyanannyira potens versenyző mint a medencében. 

Hambardzumyan Arsak egyesülete UTE edzője Magyarovits Zoltán 

Az OB harmadik helyezettjeként jutott a csapatba. A nyíltvíz eddig ismeretlen terület volt neki. 

Medencés úszóként megszerzett edzettsége és a nyíltvízi edzőtáborban begyakorolt nyíltvízi 

taktikai elemek elsajátítása lehetővé tette, hogy az élbollyal tegye meg a verseny teljes szakaszát 

és a hajrában a lemaradók között a táv végén dominálni tudjon. Nagyon értékes 6.helyezéssel 

sok pontot hozott a csapatversenybe. Közvetlenül a már tapasztaltabb két nyíltvízes fiunk után 

tudott célba érni. 

Gálicz László egyesülete FTC edző Kutasi Gergely 

Az OB-n második helyen végzett, két éve egyéniben érmes, váltóban bajnok volt. A verseny 

alatt az élbollyal úszott, nem vezetett, várta a táv végét ott akart hajrát indítani. A táv végén a 

francia versenyző indította szökést rögtön lekövette. Nem tudta az iramot tartani de második 

pozícióban magabiztosan ment a cél felé. Az utolsó kétszáz méteren szoros csata alakult ki két 

magyar egy olasz egy német versenyző között. Az utolsó métereken nem sikerült jól 

pozicionálni magát benyúlással szorult az ötödik helyre. A nyíltvízi edzőtáborban való 

részvétellel jelentősen javíthatta volna esélyét az ilyen helyzetekre! A versenyre felkészülten 

érkezett. A váltóban az összeállítás szerinti feladatát (az ellenfél váltóiban úszó lányversenyzők 

utolérése elhagyása és a váltó vezető pozícióba hozása) bravúrral megoldotta, elsőnek adta át a 

stafétát. 

Pintér Ádám egyesülete Balaton UK edző Szokolai László. 

Az OB győzelem után érmes reményekkel állt rajthoz. Ezeket a terveket a verseny során 

láthatóan próbálta realizálni. Többször is az élre állt, vezetett, próbálta szétszakítani a mezőnyt. 

Ebbe kissé belefáradt és a versenyvégi hosszú hajrá megindulásakor úgy tűnt csak követni fogja 

a legjobbakat. Az utolsó 200 méteren visszatért az ereje és a cél előtti utolsó 25 méteren úgy 

tűnt sikerül második helyen célba érni. A két külföldi ellenféllel egyszerre nyúlt a panelre és a 

célfotó végül negyediknek hozta ki. Előző Európa bajnoki helyezésén egyet javítva már az 

éremre esélyes versenyzőink közé tartozik. A nyíltvízi specialista Szokolai team értékes új 

tagja.           

 Gál Kincső egyesülete Debreceni SPC edző Bodor Richárd 

Az OB-t megnyerte. Az előző ifi EB versenyeken többször az élmezőnyben végzett. Az 

edzőtáborokban végzett munkája és a medencés eredményei alapján több éve a dobogóra 

várjuk. Most is jól indította a versenyt az utolsó körökig a vezető csoportban úszott jó 

pozíciókban. A verseny végéhez közeledve lassan kiszakadt a legjobbak közül és elmaradt az 

eredménye attól amire képesnek tartom és amit most az OB úszására alapozva elképzeltem a 

várható teljesítményéről. 

Berecz Blanka egyesülete Kőbánya SC edző KSC edzői kollektíva 

Az OB-n harmadik helyen végzett így lett csapattag. A felkészülést nagyon komolyan vette. Az 

edzőtábor alatt végig tartotta a számára szokatlan metodikájú edzésmunka diktálta tempót. 

Eddig kifejezetten medencés úszóként ért el eredményeket, azonban erre a versenyre nagyon 

sikerorientáltan utazott ki. Ez megmutatkozott versenyzésében is. Többnyire a mezőny elején 

haladt néhányszor az élre is állt vezetni. A hajrában nem tudott már előzni, de végig a legjobbak 

mögött maradt és kis különbséggel a harmadik negyedik után ért célba, az ötödik helyen. Jobb 

helyezésének elmaradása rutintalanságának számlájára írható. 



 
 

Balogh Vivien egyesülete FTC edző Kutasi Gergely 

Az OB-n második az előző nyíltvízi ifi EB-n már érmes úszó volt, így most is a dobogóra 

apellálva versenyzett. Tartotta az élboly diktálta iramot. A célegyenesbe érmes pozícióban 

érkezett. Az utolsó métereken nem tudott olyan erőszakosan helyezkedni mint külföldi 

ellenfelei, pedig ehhez az úszótudása megvan. Hiányzott a nyíltvízi edzőtáborban a többi 

versenyző által számtalanszor begyakorolt célba úszó rutin. 

Kovacsics Márk egyesülete UTE edző Kovácshegyi Ferenc 

Az országos bajnokság bronzérmeseként került a csapatba. 1500 méteren az Európa 

bajnokságon is rajthoz állhatott. A nyíltvízi versenyek új kihívásnak bizonyultak. A verseny 

első szakaszában diktált iramot nem bírta felvenni, kiszakadt a vezető csoportból ( összesen 5 

versenyző volt képes követni Betlehem Dávidot). Utána tartotta pozícióját a többi versenyzővel 

szemben, edzettsége a hajrában érvényesülni tudott. Az Őt körülvevő versenyzőket megelőzve 

ért célba a 9.helyen. 

Sárkány Zalán egyesület Kőbánya SC edző KSC edzői kollektíva 

Az országos bajnokságon második volt így lett csapattag. Előzőleg már volt nyíltvízes 

tapasztalata, azonban idén elsősorban medencés versenyszámokra készült. A nyíltvízi 

edzőtáborban az utolsó héten tudott részt venni, gőzerővel próbálta pótolni a versenyszámhoz 

szükséges extra álló képességet. A versenyen végig bírta a tempót, a középső szakaszban 

többször vezetett is. Az utolsó 800 méter megfeszített hajrájában néhány másodperccel lemaradt 

a dobogóról, a negyedik helyen végzett. 

Betlehem Dávid egyesület Balaton UK edző Szokolai László 

Abszolút favoritjaink egyike volt a verseny alatt. Ehhez méltóan versenyzett. A verseny első 

szakaszában diktált irammal szétszakította a mezőnyt, majd hátra állt pihenni. Távol tartotta 

magát a testi kontaktussal járó szituációktól. Időben megindította a hosszú hajrát, amit már csak 

egy versenyző tudott lereagálni de az utolsó 200 méteres véghajrában már az sem bírta a diktált 

iramot. Magabiztosan nyert. Úszástudásban, edzettségben és taktikai tudásban is a többiek felett 

állt. A következő években, méltó ellenfele lehet a felnőtt mezőny legjobbjainak is. 

Az edzőkollégák minden versenyzőt jól felkészített állapotban küldtek a versenyre, különösen 

jól edzettek és mentálisan felkészültek voltak a nyíltvízi edzőtáborból érkező versenyzők! 

Minden versenyzőnk nagyon motiváltan válogatott versenyzőhöz méltóan viselkedett és 

versenyzett, fegyelmi probléma senkivel sem volt. A csapategység kiválóan működött. A 

verseny elsőrendű megmérettetés volt a Junior EB résztvevők további felkészítésében. A 

megvalósult versenyszituációk kiválóan szolgálták a képzésüket, valódi agresszív körülmények 

között. Erre itthon nincs ennyire élethű lehetőség! 

A nemzetek közötti versenyt nagy különbséggel megnyertük, így fiataljaink a 2019-es Racicei 

győzelmet követően, a COVID időszak alatt is, tartották vezető pozíciójukat. A nyíltvízi 

utánpótlás tekintetében a magyar válogatott továbbra is Európa legerősebb csapata. 

Eredmények: http://www.len.eu/?p=18206 

Egyéb: 

Rendkívüli esemény nem történt. A Veress Sárát verseny közbeni ért sérülést követően Dr. Csepregi 

Beáta szakszerű ápolásban részesítette a versenyzőt. 

Végezetül versenyzőink, edzőkollégáim nevében is köszönöm a tisztelt Magyar Úszószövetség 

vezetésének a versenyen való részvétel biztosítását! 



 
 

 

 

XXXII. Nyári Olimpiai Játékok 

Tokió, Japán 

2021. július 23. – augusztus 8. 

 

SPORTSZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Sportág: Úszás 

Szakág(ak): Medencés SW 

Szakmai beszámolót készítette (név, funkció): dr. Török Enikő, dr. Sós Csaba, dr. Szájer Péter, 

Szögi László 

 

2. A kvalifikációs folyamat rövid értékelése, az eredményesség és az esetleges kudarcok 

összetevőinek bemutatása. A sportág/szakág mennyire érte el a világjárvány következtében 

újra megfogalmazott terveket?  

Kérjük, külön is térjetek ki a világjárvány okozta változásokra, problémákra. (Pl.: elmaradt 

versenyek, edzőtáborok, módosított kvalifikációs útvonal, lemorzsolódott és/vagy feltörekvő 

versenyzők, megbetegedések, betegség utáni terhelhetőség stb.) 

2020 az Olimpia éve kellett volna legyen, 4 (5?) év munkájának csúcsa! Gondoltuk ezt egészen 

2020. március 11-ig! 

Az év a nemzetközi helyzet a vírusjárvány miatt leegyszerűsödött. Az év első negyedére 

tervezett nemzetközi, hazai edzőtáborainkat éppen végig tudtuk csinálni és felkészülten vártuk 

a Magyar Bajnokságot, ami végül elmaradt, noha még napokkal előtte is terveztük a 

lebonyolítását – az eredetitől eltérő helyszínen. Ezt követően is több tervünk volt, de a naponta 



 
 

változó helyzet miatt nem tudtuk őket megvalósítani. Végül elmaradtak a nemzetközi 

versenyek, a budapesti Európa bajnokság (májusban) és az olimpia is. A MUSZ azonnal 

megkezdte a versenyzők tesztelését (több ízben is) és a pozitív esetekben az előírásoknak 

megfelelően járt el. Első tervünk az úgynevezett karantén edzőtábor volt az felnőtt olimpiai 

keretnek, de végül ez is meghiúsult. Többszörös újra tervezés, állami szerveknél való 

kilincselést követően csupán 6 hét kényszerpihenőre volt szükség. A felnőtt és ifjúsági 

válogatottaknak sikerült az edzés lehetőséget biztosítani az ország 6 városában szigorú 

egészségügyi intézkedések mellett. Az egyelőre „céltalanná” vált felkészülést próbáltuk 

enyhíteni 2020 júliusában az ún. 4 nemzet tornáját, ahol lemérhettük, hol tartanak 

versenyzőink. A teljesítmény képe nagyon vegyes volt, mint ahogy a válogatott összetétele is.  

2020. márciusa óta kb 40 úszóról tudjuk, hogy átesett a COVID fertőzésen, leginkább 

tünetmentesen. Néhányan a válogatott tagjai körül erősebb tünetekkel estek át a fertőzésen. 

Néhányuknál csak laborvizsgálat során derült fény a korábbi fertőzöttségre. Retrospektíve 

erősebb, gyakoribb fáradtág, teljesítőképesség csökkenése, rosszabb regeneráció fellelhető a 

versenyzők esetében. A beoltott versenyzők különböző módon reagáltak a vakcinára: az enyhe 

karfájdalomtól a tartós fáradtság, a csökkent terhelhetőségig több formában is jelentkezett. A 

betegségek elsősorban a második hullámban jelentkeztek, 2020 őszén. A felkészülés további 

szakaszában jelentős megbetegedés nem fordult elő.   

 

Több, úszásban idősnek számító versenyzőnk is voltak, nálunk egyértelműen kijelenthető, 

nagyon rosszul jött az olimpia elhalasztása (bár az senkinek sem jó). A középkorúnak és 

fiatalnak számító úszóink ott tartottak, ahol ennyi kihagyás után várni lehetett. 2021-re a 

feltételezett olimpiára többverziós részletes tervekkel rendelkeztünk, ami megfelelt a 2020-as 

már, a jól bevált rendszerünk szerint. A Magyar bajnokságok idejét a MUSZ kijelölte.  

A kvalifikáció szempontjából követtük a NOB és a FINA döntéseit, a 2019 március 1 után 

úszott idők továbbra is érvényben maradnak (noha szakmailag ez erősen kifogásolható), annyi 

történt csak, hogy egy évvel meghosszabbodott minden határidő.  

2021 elejétől indultak meg a nemzetközi edzőtábor szervezések, de akkor is nagyon sok extra 

feladatot adott az előírások betartása, sőt több bevált helyszín kijött a képből és az alternatív 

helyszínkeresés, biztosítás is sok extra munkával, rizikóval járt. 2021 első negyedévében már 

elindultak a nemzetközi versenyek, megrendezésre került itthon az EB májusban és ezt 

követően is volt már lehetőség külföldön versenyezni az Olimpia előtt. 

Szövetségi kapitányi, az edzőbizottság javaslata alapján készült elnökségi döntés által a 2021 

március végi felnőtt magyar bajnokság időpontjáig az „A” szintet teljesítők védetté váltak. 

(Kivétel Kozma Dominik, Cseh László) Kvalifikációs kudarcként lehet értékelni a 

folyamatosan elmaradó versenyeinket, és azok elenyésző számát. 

Összefoglalva: kétségtelen, hogy a 2020 március és 2021 január közötti időszak nagyon rosszat 

tett az aktív versenyzői és szakember állománynak. Nagyon nehéz volt fenntartani a 

motivációt, megtartani a fókusz a rengeteg előírást betartva, kicsit aggódva a folyamatos 

COVID veszélytől és ne felejtsük el, hogy annak a veszélye, hogy pozitív mintát produkál a 

versenyző a felkészülési időszak alatt beárnyékolta mindenki hangulatát, gondolatát. Mert a 

tünetmentes pozitív minta is 4 hetes leállást jelentett önmagában, és akkor a tünetekről és azok 

követkeményeiről nem is tegyünk említést. Embert próbáló időszak volt, melynek során a 

lemorzsolódás is nagy volt. A medencés szakág nagyon közel volt az eredeti célkitűzéseihez, 

1 arany és 2-3 érem volt az előzetes elvárás. Azt gondolom az egy arany, egy ezüstérem, a 3 

db 4. hely, 3 db 5. hely, 1 db 6.hely, 3 db 7. hely, 1 db 8 db hely mutatja a sportágunk erejét. 



 
 

Megjegyezném, hogy 2 éremhez voltunk igazán közel még Kenderesi Tamás és Verrasztó 

Dávid esetében ezek a 4. helyek éremmé válásával más lenne az összkép is.  

 

3. Közvetlen olimpiai felkészülés rövid értékelése. Hazai, külföldi és a Japánban lebonyolított 

edzőtáborok bemutatása (akklimatizáció, szakmai program, körülmények, létesítmények stb.). 

 

A Magyar Úszó Szövetség vezetése 2018-ban látogatást tett Japánban és megtekintette a szóba 

jöhető (akklimatizációs) edzőtábor helyszíneket (Fuji, Koriyama, Todzsiki). Koriyama mellett 

döntöttünk, és már 2019-ben egy csapatunk próba edzőtáborban vett részt a helyszínen. A 

kedvező tapasztalatok alapján megerősítettük a döntésünket. Az olimpia előtt, 2021. július 8.-

tól (több részletben érkezve) július 21.-éig itt edzőtáborozott a magyar úszóválogatott. Egy 

teljes uszoda állt a rendelkezésünkre, akkor, amikor akartuk, buborék rendszerben 

(maximálisan betartva és betartatva), valamint 3 autóbusz egész nap folyamán, mindenki 

egyedül lakott egy szállodai szobában, svédasztalos étkezés mellett. Azokon a szállodai 

szinteken, ahol laktunk és ettünk, rajtunk kívül senki sem volt, a szálloda többi vendége teljes 

mértékben el volt tőlünk különítve.   

Hazai és külföldi edzőtáborokat, a korábbi éveknek megfelelően (meleg égöv, magaslat) és 

több hazai helyszínen a válogatottjaink az igényelt mértékben és módon tudták igénybe venni, 

az éves tervnek megfelelően, a szakmai igények maximális kielégítésére.    

Minden év első negyedévében – jellemzően a Felnőtt Országos Bajnokság előtt – rendszeresen 

utazik a keret melegégövi vagy magaslati edzőtáborba. 2021-ben ez abból a szempontból volt 

rendhagyó, hogy a szokásos melegégövi helyszínek (Thaiföld, Florida) nem jöhettek szóba a 

járványügyi rendelkezések miatt, ezért szükséges volt B tervet készíteni. Így Dubai és Dél-

Afrika volt a két melegégövi helyszín. Ezenkívül Törökországban (Belek) és 

Spanyolországban (Tenerife) tudtunk szervezni melegégövi tábort, valamint szintén 

Törökország (Erzurum), Spanyolország (Sierra Nevada) és Bulgária (Belmeken) volt a 

helyszíne a magaslati felkészülésnek. Szerencsére ezek a helyszínek magas színvonalú 

szolgáltatást, megfelelő körülményeket biztosítottak, így a felkészülés szakmai szempontból 

remekül sikerült. Az OB-t követően indult az utolsó felkészülési szakasz, melyben – már 

kisebb számban – voltak nemzetközi edzőtáborok (melegégövi, magaslati egyaránt), 

nemzetközi versenyek (Stockholm, Helsinki, Monaco, Canet de Rousillion, Barcelona, Róma) 

és haza edzőtáborok. 



 
 

Az akklimatizációs edzőtáborra Fukusima prefektúrában lévő Koriyama-ban került sor. A 

helyszín nem volt ismeretlen számunkra, hiszen 2018-ban és 2019-ben több alkalommal 

fogadtak kisebb, nagyobb létszámú delegációt, és kiváló körülményeket biztosítottak minden 

alkalommal az edzőtáborainknak.  

Az akklimatizációs tábor (július 13-22 között) az IOC és a Japán kormány által felállított 

szigorú COVID előírásoknak megfelelően került lebonyolításra. Ennek előnyei között fel lehet 

sorolni az uszoda kizárólagos használatát, a szállodában az összes résztvevőnek külön szoba 

biztosítását, valamint a különteremben bekészített étkezést. Hátrányt, vagy hívjuk inkább 

kényelmetlenséget a folyamatos maszk használat, a kijárási tilalom és a lifthasználat jelentett 

(csak edzésről és edzésre menet lehetett használni. Minden egyéb esetben csak a lépcsőházban 

lehetett közlekedni a 11.-12.-13. emeletről). Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a 

házigazdánk a lehetőségeikhez mérten mindent megtettek a csapatért.  

Az összes kint lét volt hosszú összesen 3,5-4 hét amelynek a teljesítése bezárva, maszkot 

hordva, naponta tesztelve és applikációt töltve volt összeségében rendkívül fárasztó. 

   

4. Olimpiai helyszíni edzések, edzéskörülmények értékelése.  

Az olimpiai helyszínen az edzés lehetőségek a hatalmas létszám miatt erősen korlátozottak 

voltak és az időpontok is távol álltak az ideálistól. A korábbi tapasztalatok alapján, erre 

számítottunk, minden olimpián és minden ország számára ez a helyzet. Ez volt az indoka 

annak, hogy az utolsó pillanatban mentünk át az edzőtábor helyszínről. Szereplésünket ez 

semmilyen módon sem befolyásolta. 

Az Aquatic Center kiváló helyszín volt, a helyszíni szervezők felkészültek és segítőkészek 

voltak. A csapathely előre kijelölése nagy segítség volt, zökkenőmentesen kaptunk jégkád 

helyet is. Az Athlete Lounge-ban is biztosított volt az ital és étel ellátás. Ezek mind 

biztosították a megfelelő edzés és versenykörülményeket.  

Azzal, hogy a versenymedence, a bemelegítő medence, valamint az uszoda épülete mellett lévő 

külön tréning medence folyamatosan rendelkezésre állt, ideális körülmények között lehetett 

edzeni.  

A transzferekkel volt az elején némi fennakadás (indulások, kapacitás), de ez pár napa alatt 

beállt és megbízhatóan működött.  

 



 
 

Orvosi jelentés 

2021 edzőtábor Koriyama és Tokio Olimpia 

 

Az edzőtábor helyszíne és felszereltsége orvosi illetve COVID szempontból kiváló volt a 

válogatott úszóink számára. A hely rendkívül tiszta volt, a folyósókon, étkezéseknél 

kézfertőtlenítő mindvégig elérhető volt. Ásványvíz korlátlan mennyiségben rendelkezésre. Az 

ételek megfelelő minőségűek élsportolók számára, bár a napi 3 étkezés helyett több versenyző 

jelezte, hogy igényelné a napi két köztes étkezést is. A pihenés maximálisan biztosítva volt a 

hotel elkülönített emeletein.  

Szerencsére sem az edzőtábor, sem a verseny alatt nem jelentkezett senkinél komoly betegség, 

orvosi probléma. A folyamatos kisebb egészségügyi problémák miatt azonban gyakorlatilag 

mindig volt valakivel teendő. Edzésből, versenybő való kimaradás betegség miatt nem történt. 

Ez annak is köszönhető, hogy minden versenyző és az utolsó pillanatban az edzők is részletes 

kivizsgáláson estek át a Városmajori Klinikán, illetve a versenyzők a dietetikusunk, Konyári 

Adrienn által folyamatosan el voltak látva vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel, melyeket 

orvosi szempontból közösen mindenkinél személyre szabottan egyeztettünk.  

A verseny során dopping vizsgálatok bizonyos esetekben jelentős időt (leghosszabb 5 óra) 

vettek igénybe a verseny helyszínén és a faluban is.  Ez idő alatt a többi esetlegesen felmerülő 

problémák megoldása bizonyos esetekben elhúzódhat.  

Az edzőtáborban és a versenyen közel 1000 laktátmérést végeztünk, szinte mindenki igényelte 

főként a levezetéseknél. Véleményem szerint ez nagyban hozzájárul a másnapi sikeres 

versenyzéshez, segíti mind az edzők, mind a versenyzők munkáját.  

Az összekészített táplálékkiegészítő csomagot rendszeresen igényelték a versenyzők.  

 

Orvosi jelentés  - OW - Tokio Olimpia 

 

Július 30. és augusztus 6. között az olimpiai faluban tartózkodtam. Feladatom az úszóválogatott 

nyítvízi versenyzőinek, valamint részvétel az akkor kinn tartózkodó csapattagok orvosi ellátása 

volt. Az elrendelt karantén kötelezettség miatt kizárólag a falu és a nyíltvízi verseny helyszíne 

között mozoghattam. 

A versenyzőknek egészségügyi problémája nem volt. 

Csapattagok kaptak fájdalomcsillapítókat. 

Dopping vizsgálat: Olasz Anna: augusztus  4-én, csak vizelet. 

Rasovszky Kristóf: augusztus 5-én, csak vizelet. 

Minden nap 3, vagy 2x3 órát töltöttem ügyeletes orvosként a magyar csapat orvosi szobájában.  



 
 

 

 

Beszámoló a masszőrök munkájáról a Tokiói Olimpián 

 

Az Olimpiára kiutazó masszőrök: 

- Bihari Zoltán, 

- Kurucz Attila, 

- Györki Attila. 

A Koriyamai (2021-07-13 – 2121-07-22) edzőtáborban minden masszőr számára biztosítottak 

egy-egy külön szobát, ahol el tudtuk látni a munkánkat. Ezekben a szobánkban a sportolók 

Bemer matracot is igénybe tudtak venni.  

Edzés időben mi is az uszodában tartózkodtunk, itt is volt munkánk bőven: kisebb masszázsok 

mellett gyakran besegítettünk az edzések utáni nyújtásokba is. A szállodában legtöbbször éjfél 

körülig foglalkoztatva voltunk. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, így rutin jellegű 

munkát végeztünk.  

Az okozta a masszázsokra való nagyobb érdeklődést az úszók részéről, hogy a pandémia miatt 

bezártság miatt a masszázsra- járás, és az ott kialakuló közösségi élet vonzóbb volt számukra, 

mint egy pandémia előtti versenyen. 

 

A csapat Olimpiai faluba költözésekor Kurucz Attila és Bihari Zoltán rögtön el tudták foglalni 

a szobájukat, én pedig három nappal később. 

Abban a három napban is a csapat mellett tudtam lenni, csak az éjszakákat töltöttem egy külső 

szállodában.  

Masszázságyunk egyaránt volt felállítva az apartmanunkban és az uszodában is.  

Sérülések esetében zökkenőmentesen tudtunk együttműködni a MOB orvosaival és 

gyógytornászaival. Nem történt a versenyen sérülés miatti visszalépés. 

A verseny előrehaladtával, ahogy fogytak a versenyszámok, a mi feladatunk is egyre csökkent. 

Természetesen a magyar érdekeltségű verseny etapokon folyamatosan volt masszőr jelenlét 

(legalább két szakember). 

Én, Bihari Zoltánnal és a csapat nagy részével együtt augusztus 1.-én indultunk haza. 

Kurucz Attila maradt a két nyíltvízen érdekelt úszóval és augusztus 5.én indult haza. 

A teljes Japánban való tartózkodásunkat jellemezte a csapatmunka. Edzőkkel, 

csapatvezetőkkel, sportolókkal egyaránt jó hangulatban, szinkronban sikerült magunk mögött 

hagyni az Olimpiát. 



 
 

5. Az olimpiai mezőny színvonala, erőssége a sportági világbajnokságokhoz viszonyítva. 

Esetleges új tendenciák, jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében, 

versenyzésében. 

A korábbi évek világversenyein látható felkészültség, eredmények, színvonal itt az Olimpián 

nem volt jelen mindben esetben. Ez köszönhető volt az előzményeknek (halasztás, COVID), 

biztos, hogy köszönhető volt a COVID protokoll fizikai/lelki hatásainak, de annak is, hogy 

rendhagyó volt maga a lebonyolítás. A délutáni előfutamok, és a reggeli döntők nem hoztak, 

nem hozhattak olyan eredményt, ami más, „normális” lebonyolítás esetén várható lett volna. 

Hosszú évek rutinját, miszerint van „reggeli” és „délutáni” úszás nem lehet pár hónap alatt úgy 

megfordítani, hogy az nagy általánosságban eredményes legyen. 

Összesen két egyéni világcsúcs született, amely jól mutatja, hogy reggel nehezebb igazán jól 

teljesíteni. Tendenciaként kiemelném az Ausztrálok, Kína és a Britek extra teljesítményét, 

amely érmekben is megmutatkozott. Magához képest USA és Európa szerepelt sokkal 

gyengébben a megszokottnál. Itt megjegyezném, hogy az USA-t és Európát is egy erős 

generáció váltás jellemzi a sztár úszóik tekintetében. USA egy extrán megfiatalított csapattal 

érkezett. Európa sztárjai pedig sokszor hulló csillagként szerepeltek az egy évvel elcsúsztatott 

rendhagyó Olimpián. 

Világrekord viszonylag kevés született, de a mezőnyök tovább tömörödtek. Példaként, a férfi 

400 vegyesen az első 8. között, az előfutamban kevesebb, mint egy másodperc volt a különbség. 

Az szembetűnő, hogy a nők közt nem született európai aranyérem, a férfiaknál is csak a britek, 

az oroszok és a mieink tudtak nyerni. Érem is sokkal kevesebb született az európaiak számára, 

mint a VB-n. A tapasztalatok összegzése zajlik, ami már most szembetűnő, az Ausztrálok 

előretörése. Soha nem nyertek ennyi aranyat és érmet, mint most, pedig eddig is főszereplőnek 

számítottak.  

 

6. Sportág, szakág(ak) olimpiai szereplésének általános értékelése. 

 

Általánosságban kijelenthető, hogy lassabban, mint a nagy nemzeteknél, de nálunk is zajlik az 

„aranygeneráció” cseréje. A fiataloktól is láthattunk döntős úszásokat, és olyat is akinek nem 

sikerült döntőbe verekednie magát, de Párizsban döntőbe várható. A jelenlegi csapatban 2-3 

érem maradhatott az 1. pontban kiemeltük Kenderesi Tamást, és Verrasztó Dávidot, mint 



 
 

éremhez legközelebbi 4. helyezettek. Kapás Boglárka és Hosszú Katinka lehetett még a 

szövetségi kapitány teoretikus éremesélyesek listáján azonban nekik most nem jött össze az 

éremszerzés.  

 

Általánosságban elmaradtunk attól, amit vártunk, amit viszont az előző olimpiai után 4 éves 

tervként leadtuk, azt teljesíteni tudtuk. 30-35 kvalifikált versenyzőt, egy aranyérmet, két-három 

további érmet és a hagyományos olimpiai pontszámítás szerint 25 pont megszerzését tűztük ki 

célul. Az egy arany sikerült, az érmek tekintetében kevesebbet, viszont 3 ponttal többet 

szereztünk. Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy amikor a tervet leadtuk, nem szálltunk be az 

ígérgetés versenybe, több támogatás reményében, hanem a realitás talaján maradtunk és 

összességében teljesítettük a kitűzött célt.  

 

7. A sportolók egyénenkénti értékelése. Elért eredmények részletes bemutatása, olimpia 

szereplés körülményei, a sikerek és a kudarcok legfőbb összetevői, valamint viszonyítás a 

sportági elvárásokhoz, és az eddigi legjobb eredményekhez. Versenyeredmények felsorolása 

sportolónként és azok rövid szakmai értékelése (az egyéni értékelést kérjük az ellenfelek, ill. a 

versenyző magához képest nyújtott teljesítményének viszonylatában elkészíteni). Kérjük az 

összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, csoportmérkőzések stb.). 

Csapatsportágak esetén is kérünk szépen egy rövid egyénenkénti értékelést a torna legvégén.  

 

Kapitányi értékelés: 

32 fős medencés úszócsapat vett részt. Az egyik legnagyobb létszámú csapat volt a miénk. 10 

olyan versenyzőnk volt, aki csak váltóban indult, a szigorú szabályok miatt (only relay). Ők a 

következők, eredményeikkel:  

 

Gyurinovics Fanni: a 4*100-as mixed vegyesváltóban indult, gyorson. 53,79-es ideje messze 

jobb annál, ami várható volt. A váltó a 15. helyen végzett. Élete első olimpiáján indult, 

helytállt.  



 
 

Halmai Petra: a 4*100-as mixed vegyesváltóban indult, mellen. 1:08,11-es ideje megfelelt 

az elvárásoknak. A váltó a 15. helyen végzett. Élete első olimpiáján indult, helytállt. 

Jakabos Zsuzsa: a 4*200-as női gyorsváltóban szerepelt, ami bejutott a döntőbe és ott a 7. 

helyen végzett. Az előfutamban 1:59,19, a döntőben 1:58,61-et úszott, teljesítménye jobb volt, 

mint előzetesen vártuk. Helytállt.   

Veress Laura: a 4*200-as női gyorsváltóban szerepelt, ami bejutott a döntőbe és ott a 7. 

helyen végzett. Az előfutamban 1:57,88, a döntőben 1:59,61-et úszott, teljesítménye messze 

jobb volt, mint előzetesen vártuk. Élete első olimpiáján indult, kiválóan helytállt.   

Verrasztó Evelyn: a 4*200-as női gyorsváltóban szerepelt, ami bejutott a döntőbe. Az 

előfutamban úszott 2:00,35-öt, teljesítménye kissé elmaradt attól, mint előzetesen vártuk. 

Helytállt.   

Holló Balázs: a 4*200-as férfi gyorsváltóban szerepelt, a váltó a 11. legjobb időt úszta, de a 

váltót előbb váltás miatt kizárták. Holló első úszóként, 1:47,41-gyel egyéni csúcsot úszott, 

kiválóan helytállt.  

Holoda Péter: a 4*100-as férfi vegyesváltóban indult, gyorson, ami a 13. helyen végzett. 

48,89-es ideje megfelelt az elvárásnak. 

Kovács Benedek: a 4*100-as mixed vegyesváltóban indult, háton. 53,76-os ideje egyéni 

csúcs, messze jobb annál, ami várható volt. A váltó a 15. helyen végzett. Élete első olimpiáján 

indult, helytállt.  

Márton Richárd: a 4*100-as mixed vegyesváltóban, pillangón (15.) és a 4*200-as férfi 

gyorsváltóban (11., DQ) szerepelt. Előbbiben 51,49-et, utóbbiban 1:46,9-et úszott, mind a két 

idő messze jobb annál, mint ami várható volt. Élete első olimpiáján indult. Az ő esetében ki 

kell emelni, hogy a csapat legeredményesebb versenyzőjének, Milák Kristófnak az 

edzőpartnere, így szakmailag és emberileg is kiváló az a teljesítmény, amit egész évben 

nyújtott.  

Takács Tamás: a 4*100-as férfi vegyesváltóban indult, mellen, ami a 13. helyen végzett. 

1:00,57-es ideje megfelelt az elvárásnak. Élete első olimpiáján indult, helytállt.  

 



 
 

Egyéni indulóink és eredményeik:  

 

Maxim Lobanovszkij: 50 gyorson indult, 22,25-tel a 26. helyen végzett. Elmaradt a 

várakozástól. Külföldön készült, edző-apósa tavaly elhunyt, nem sikerült megfelelő edzőt 

találnia a helyébe. A jövőt illetően el kell vele beszélgetni, hogyan képzeli tovább, mert így 

nem működik.  

Németh Nándor: 100 gyorson bejutott a döntőbe, és ott a 8. helyen végzett. Az előfutamban 

48,11-gyel a 9. helyen lépett tovább, a középdöntőben 47,81-es országos csúccsal a 7. helyen 

végzett, a döntőben 48,10-et úszott. 200 gyorson 1:46,19-cel, hatalmas egyéni csúccsal a 12. 

helyen jutott tovább, a középdöntőben 1:47,20-szal a 15. lett. A 4*100-as gyorsváltóban, az 

előfutamban (6. helyen) befutóként 47,46-ot, a döntőben szintén befutóként (5. hely) 47,57-et 

úszott. Kiválóan helytállt, a következő olimpiáig további előre lepésére számíthatunk.  

Szabó Szebasztián: 100 gyorson 48,51-gyel a 20. helyen végzett. Ezt az időt és helyezést 

vártuk tőle. 100 pillangón az előfutamból a 14. helyen jutott tovább, 51,67-tel, a 

középdöntőben 51,89-cel szintén a 14. lett, nem jutott döntőbe. Ebben a számban jobb időt és 

döntős helyezést vártunk tőle. A 4*100as gyorsváltóban, az előfutamban (6. helyen) második 

úszóként 48,44-et, a döntőben szintén másodikként (5. hely) 47,42-őt úszott. A váltóban, 

különösen a döntőben, messze túlteljesítette az elvárást és meghatározó szerepe volt a 

sikerben.  

Kozma Dominik: 200 gyorson 1:48,87-tel a 30. helyen végzett. Jelentősen elmaradt az egyéni 

csúcsától, a 4*200-as férfi gyorsváltóban (11., DQ) is szerepelt, 1:47,12-őt úszott, ami sokkal 

jobb, mint az egyéniben úszott ideje, de előbb váltott és ezért a váltót kizárták. Elmaradt a 

várakozástól.  

Zombori Gábor: 400 gyorson 3:47,99-cel a 18. helyen végzett, itt jobb eredményre 

számítottunk, a 4*200-as férfi gyorsváltóban (11., DQ) is szerepelt, 1:47,12-őt úszott, itt 

megfelelt az elvárásoknak. A junior VB óta nem (2019) nem érte el legjobb időeredményét, 

de ebben az évben jelentős javulással remény van arra, hogy a 2024-es olimpiáig javuljon, és 

ott is helytálljon.  



 
 

Kalmár Ákos: 800 gyorson 7:55,85-tel 22., 1500 gyorson 15:17,02-vel szintén a 22. helyen 

végzett. Elmaradt a legjobb eredményeitől és az elvárásoktól. Ennek az okainak az elemzése 

hosszabb időt igényel.  

Gyurta Gergely: 1500 gyorson indult és 15:01,85-ös idővel a 15. helyen végzett. Megfelelt 

az elvárásnak.   

Bohus Richárd: 100 háton az előfutamban kizárták, a 4*100-as gyorsváltóban, az 

előfutamban (6. helyen) 48,27-et, a döntőben (5. hely) 47,81-et úszott. Kiválóan helytállt.  

Telegdy Ádám: 100 háton 54,42-vel a 29. helyen végzett, elmaradt az elvárástól. 200 háton 

az előfutamban 1:57,70-nel a 14 helyen jutott a középdöntőbe, ott 1:56,19-cle a 4. helyen jutott 

a döntőbe. Ott remek egyéni csúccsal 1:56,15-tel az 5. helyen végzett. Összességében kiválóan 

helytállt.  

Milák Kristóf: a 4*100-as gyorsváltóban, az előfutamban (6. helyen) első úszóként 48,56-ot, 

a döntőben (5. hely), szintén első úszóként 48,24-et úszott. 200 pillangón az elődöntőben 

1:53,58-cal, a középdöntőben 1:52,22-vel első helyen ment tovább. A döntőben abszolút 

esélyesként, hatalmas fölénnyel, 1:51,25-ös olimpiai csúccsal megszerezte Magyarország 

történetének első pillangóúszó aranyérmét. 100 pillangón az előfutamban 50,62-vel, a 

középdöntőben 50,31-gyel egyaránt a 2. helyen jutott tovább. A döntőben 49,68-as Európa 

csúccsal a 2 helyen végzett. Eredményei önmagukért beszélnek. 

Kenderesi Tamás: 200 pillangón indult. Az előfutamban 1:55,18-cal a 8. helyen, a 

középdöntőben 1:55,17-tel az 5. helyen jutott tovább. A döntőben 1:54,52-vel a 4. helyen 

végzett, 7 század másodperccel maradt le a dobogóról. Végig versenyben volt az éremért. 

Kiválóan helytállt.   

Cseh László: 200 vegyesen indult. Az előfutamból 1:57,51-gyel (10.), a középdöntőből 

1:57,64-gyel (8.), bejutott a döntőbe. Ott 1:57,68-cal a 7. helyen végzett és kerekké tette 

nagyszerű, példaértékű pályafutását és megmutatta igazi, emberi arcát. Szereplését és az egész 

megítélését az példázza a legjobban, hogy a döntő után az olimpiai bajnok gratulált neki és 

meghajolt előtte. Ahogy meghajolhat mindenki.   

Verrasztó Dávid: 400 vegyesen indult, az elődöntőből, ritkán látható szoros mezőnyben, 

biztosan jutott tovább, (4:09,80), 4. helyen. A döntőben szintén a 4. helyen végzett, 4:10,59-



 
 

cel. Ő is végig harcban volt az érmekért (nemcsak a bronzért), végül minimális különbséggel 

lenmaradt a dobogóról. Kiválóan helytállt, megfelelt az elvárásnak.  

Bernek Péter: a 400 vegyes előfutamában 4.12,38-as egyéni csúccsal a 13. helyen végzett. 

Helytállt, megfelelt az elvárásnak.  

Késely Ajna: 400 gyorson 4:05,34-gyel a 10. helyen végzett. 800 gyorson 8:26,20-szal 13. 

lett. 1500 gyorson 15:59,80-nal a 9. helyet szerezte meg. Szereplése elmaradt attól, amire 

képes, de az egész éves eredményei alapján, megfelelt az elvárásnak.  

Mihályvári Farkas Viktória: 1500 gyorson 16:02,26-tal óriási egyéni csúccsal és nagyon 

bátor versenyzéssel a 12. helyet szerezte meg. 400 vegyesen bejutott a döntőbe 4:35,99-es 

egyéni csúccsal (6. idővel), ahol 4:37,75-tel a 6. helyet szerezte meg. Egész éves szereplése a 

Magyar úszósport egyik legkellemesebb meglepetése, élete első olimpiáján kiválóan 

szerepelt.  

Hosszú Katinka: 400 vegyesen az előfutamban 4:36,01-gyel a 7. helyen ment tovább, a 

döntőben 4:35,98-cal az 5. lett. 200 vegyesen az előfutamból 2:09,70-nel a 2., a középdöntőből 

2:10,22-vel a 7 helyen jutott tovább. A döntőben 2:12,38-cal 7. lett. 200 pillangóról a 200 

vegyes érdekében visszalépett, 200 háton 2:12,84-gyel a 20 helyet szerezte meg. Háromszoros 

olimpiai bajnokként elmaradt a várakozásoktól. Ennek az okainak az elemzése szintén több 

időt igényel, annyi azonban látható, hogy a járványhelyzet miatti nagyon kevés (szórványos) 

verseny mindenképpen hátrányos volt a számára, mert 2013 és 2016 közt, mint alapvetően új 

felkészülési módszer, az évi 80-100 tétverseny jelentette felkészülésének az alapját. Erre most 

nem volt módja.  

Burián Katalin: 100 háton 1:00,07-tel a 18. helyen végzett, ebben a számban ez volt várható 

tőle. 200 háton az előfutamban 2:09,10-zel a 8. helyen, a középfutamban 2:09,65-tel a 10. 

helyen végzett. Összességében, bár reméltük döntőbe jutását, megfelelet az elvárásnak.  

Békési Eszter: 2:26,89-cel a 25. helyen végzett. Jobb időeredményt vártunk tőle, de 

középdöntőbe jutása nem volt várható.  

Kapás Boglárka: a 4*200-as gyorsváltóban a döntőben úszott, 7.-ek lettek, 2:00,16-ot úszott. 

200 pillangón az előfutamból 2:08,58-cal az 5. helyen, a középdöntőben 2:06,59-cel a 3. 

helyen jutott tovább. A döntőben 2:06,53-mal a 4. helyen végzett. Ez gyakorlatilag 



 
 

ugyanannyi, mint a legjobb ideje (2:06,50). Azonban az idei év eredményei és felkészülésének 

ismeretében bíztunk az éremben, ami most nem sikerült. Megnyugvás, kijelentette, folytatja 

pályafutását a következő olimpiáig. Helytállt.  

Sebestyén Dalma: 100 pillangón 59,79-cel a 27. lett. 200 vegyesen, 2:12,42-vel a 17. helyen 

végzett. Megfelelt az elvárásnak.  

 

 

Edzői értékelések:  

 

I. Versenyző: Milák Kristóf  Edző: Selmeci Attila  

Milák Kristóf két egyéni versenyszámban /100m pillangó és 200m pillangó/ valamint egy 

váltóban /4x100m férfi gyors/ képviselte hazánkat a tokiói olimpián. Az olimpiát megelőző 

eredmények, a világranglistán elfoglalt helyek alapján aranyérmet vártunk Kristóftól 200m 

pillangón, míg a rövidebb, 100m pillangón a dobogós helyezést tartottuk elérhetőnek. A 

4x100m gyorsváltó döntőbe kerülését nagy bravúrnak jósoltuk. Kristóf a 4x100m gyorsváltó 

kezdő embereként, nagyon görcsösen kezdett és az úszott 48,56-os idő közepes teljesítménynek 

értékelendő. A váltó azonban így is bejutott a döntőbe, ahol Kristóf sokkal lazábban, 

felszabadultabban úszott ismét kezdőemberként, 48,24-et, ami jó eredménynek számít és a 

váltó bravúros V. helyezést ért el. Ugyanaznap este kezdődött a 200m pillangóúszás előfutama, 

ahol könnyedén úszva ért el 1:53,58-at és jutott a középdöntőbe. A másnap délelőtti 

középdöntőben tovább javulva, 1:52,22-es magabiztos teljesítménnyel ment tovább a döntőbe. 

A döntőben aztán semmit sem bízott a véletlenre, óvatosan kezdett, nem akart túlságosan 

elmenni a táv elején, majd nagyot hajrázva, fölényesen nyerte meg az aranyérmet, 1:51,25 

idővel. A verseny után nem volt elégedett önmagával, hiszen titkon világcsúcsot szeretett volna 

úszni, de a rajt előtt váratlanul felmerülő nehézségek megzavarták a koncentrálásban, így nem 

sikeredett a saját iramát úszni az első 100m-en. 

Az aranyérem megszerzése után Kristóf már sokkal felszabadultabban várta a 100m pillangót, 

ahol kiválóan kezdett, 50,62-t úszva került a középdöntőbe. A középdöntőben tovább javított 

és 50,31-gyel, második helyen került a döntőbe. A döntőben aztán parádés úszással, óriási 

egyéni csúccsal lett ezüstérmes, mely egyben új Európa Rekord is 49,68. Milák Kristóf élete 

első olimpiáján a várakozásokat túlteljesítve nyert egy arany és egy ezüstérmet, a váltóval 

pedig szerzett egy nagyon értékes V. helyezést. Teljesítményével a magyar csapat 

legeredményesebb versenyzője lett! Az olimpiai körülmények nem értek bennünket váratlanul, 

arra fel voltunk készülve. Az állandó bezártság, tesztelések, nagy meleg és pára nem viselték 

meg túlságosan Kristófot, ezekre a nehezítő körülményekre próbáltuk előre felkészíteni. Az 

olimpiai faluban lévő szállásunk kicsi volt, de kibírták a versenyzők, az ellátás jónak bizonyult. 

Az uszoda kitűnő színhely volt, a transzport jól meg volt szervezve, véleményem szerint a 



 
 

japánok igyekeztek a nehézségek ellenére egy biztonságos, jól szervezett olimpiát 

lebonyolítani, ami szerintem sikerült is nekik. 

Milák Kristóf sikeres tokiói szereplésének okait vizsgálva az alábbiakat tapasztaltam: A 

megfelelő fizikai felkészültség eléréséhez állandó, 2-3 hetes edzőtáborok szükségesek 

lehetőleg váltakozó színhellyel. Az edzőtáborozás során megfelelő felkészültségű 

edzőpartnerek biztosítása szükséges, hogy magasszintű csapatmunka legyen. A nem túl sok, 

de jó színvonalú külföldi versenyeken való részvétel elengedhetetlen. Az olimpiát rendező 

ország megismerése, kultúrájának, éghajlatának, étkezésének megismerése szintén 

szükségszerű. Szerencsére Kristóffal két alkalommal jártunk Japánban az olimpia előtt, ami 

sokat segített! 

A közvetlen az olimpia előtti Koriyamai edzőtábor nagyban hozzájárult a sikerekhez. Az 

olimpiára történő kiutazás időpontja jól lett kiválasztva, versenyzőinknek elegendő idő állt 

rendelkezésre az akklimatizációra. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mind a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mind a 

Magyar Úszó Szövetségnek azért a sok segítségért, támogatásért, mely nélkül nem tudtunk 

volna ilyen eredményesen szerepelni! 

 

II. Versenyző: Kapás Boglárka   Edző: Virth Balázs 

- előfutam: 2:08,58 (5.hely) Könnyed úszással jutott tovább az elvárásoknak megfelelően. 

- középdöntő: 2:06,59 (3.hely) A középdöntőt reggel rendezték, készültünk rá mentálisan 

hogy nehezebb lesz a megszokottnál, a férfi úszók beszámolói ezt megerősítették. Ennek 

ellenére jó érzésekkel úszta le hiszen gyakorlatilag az egyéni csúcsát megúszva a harmadik 

helyen jutott tovább úgy hogy az utolsó harminc méteren kiengedett. A cél az volt hogy a 

futamban a második helyen érjen célba, ez sikerült is. Pozitívan vártuk a döntőt, érmes 

reményekkel. 

- döntő: 2:06,53 (4.hely) A döntő reggelén úgy éreztem fizikailag nincs olyan állapotban 

mint az előző nap volt. A döntőt kissé negatívan befolyásolta hogy a közvetlen mellette 

levő kínai versenyző teljesen elment a mezőnytől, a túl oldalon lévő két amerikaiból semmit 

nem látott a táv végén. Ennek ellenére újra megúszta a legjobb idejét ami némi vígasz , de 

az egész éves felkészülés, az OB, a munkából végrehajtott EB és az olimpiai középdöntő 

után is reálisnak tűnt a 2:05,5 tervezett idő és az érem szerzés. 

 

1 Zhang Yufei CHN 2:03,86 

2 Smith Regan USA 2:05,30 

3 Flickinger Hali USA 2:05,65 

4 Kapás Boglárka HUN 2:06,53 



 
 

5 Chimrova Svetlana RUS 2:07,70 

6 Yu Liyan CHN 2:07,85 

7 Thomas Alys GBR 2:07,90 

8 Throssel Briana AUS 2:09,48 

 

A 4x200m női gyorsváltó tagjaként a 200m pillangó döntője után a hetedik helyen végzett 

2:00,16 időt úszva. 

 

Edzői vélemény, tapasztalatok (felkészülés , edzőtáborok) A felkészülés során három 

belföldi és két külföldi edzőtáborban készülhettünk fel, közvetlen az olimpia előtt 

Koriyamában akklimatizációs edzőtáborban szokhattuk a helyi körülményeket. Az uszoda 

csak az úszó válogatott részére volt nyitva, tökéletes körülmények voltak. A Magyar Úszó 

Szövetségtől egész évben mindent megkaptunk a felkészülésünkhöz, minden körülményt 

és ezközt biztosított számunkra. 

 

III. Versenyző: Kenderesi Tamás   Edző: Tari Imre 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

IV. Versenyző: Verrasztó Dávid   Edző: Molnár Ákos 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

V. Versenyző: Verrasztó Evelyn   Edző: dr. Verrasztó Zoltán 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

VI. Versenyző: Holoda Péter   Edző: Shane Tusup 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

VII. Versenyző: Hosszú Katinka   Edző: Gelencsér Máté 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

VIII. Versenyző: Kalmár Ákos   Edző: Szokolai László 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

IX. Versenyző: Telegdy Ádám   Edző: Turi György 

Két versenyszámban állt rajthoz:   

- 100 m hátúszás   (29. hely) 

- 200 m hátúszás  (5. hely) 



 
 

Első versenyszámában, a 100 méteres hátúszásban, ahol 31. idővel volt nevezve, nem 

várhattunk kiugró teljesítményt.  A fő feladata a verseny drukk leküzdése, a verseny szituáció 

(medence) kipróbálása volt. Ennek eleget is tett. Második versenyszámában viszont a 200 

méteres hátúszásban, az elvárások felett teljesített. Kilencedik nevezési ideje volt, és 

összességében ötödik helyen végzett a döntőben, ahol világbajnokokat tudott maga mögé 

utasítani. Háromszor úszott e versenyszámban, és háromszor úszott jobbat és jobbat. 

Végeredményben egyéni rekordot, élete legjobbját érte el, és ezzel a kiváló ötödik helyezést 

szerezte meg. Úgy gondolom, Ádámot kevésbé viselte meg a járvány, és az ezzel kapcsolatos 

járulékos tényezők. Ez a teljesítményében megmutatkozott.  

A felkészülés minden tekintetben maximálisan biztosított volt, mind infrastruktúra, mind 

edzőtáborok tekintetében. Ami hiányzott, de ez mindenkire vonatkozik. Az elmaradt 

versenyek bizonytalanná tettek egyes versenyzőket, így nem volt előre kiszámítható várható 

szereplésük. Köszönet a Magyar Úszó Szövetségnek, hogy ebben a nehéz helyzetben erőn 

felül minden támogatást biztosítottak a sikeres szereplés érdekében 

 

X. Versenyző: Késely Ajna    Edző: Turi György 

Négy versenyszámban állt rajthoz az olimpián: 

-   400 m gyorsúszás (10. hely) 

-   800 m gyorsúszás (13. hely) 

- 1500 m gyorsúszás (9. hely) 

- 4x200 m gyorsúszó váltó (7. hely) 

Első versenyszámában a 400 m gyorsúszásban rögtön a verseny első napján versenyzett, 

ahol ugyan „szezon csúcsot” úszott az előfutamok során, de ez is kevés volt a döntőbe 

kerüléshez, melyhez egyéni csúcs közelben kellett volna úsznia. Ezt követte az 1500 méteres 

gyorsúszás, melyben 1475 méterig döntőt érő helyen úszott, de az utolsó 25 méteren tőle 

távol eső pályán, jobb célba érkezéssel kielőzte versenyzőtársa, így a döntőt pont nem érő 

kilencedik helyen végzett. Úgy gondolom ez a teljesítmény inkább sorolható a pech 

kategóriába, mint sem a felkészülés hiányosságába. Itt is az év legjobb eredményét úszta. 

Ez a két „kudarc” nagyon megviselte, ami a harmadik versenyszámában, a 800 méteres 

gyorsúszásban meg is nyilvánult, és bizony annak ellenére, hogy itt is az év legjobb 

teljesítményét nyújtotta, a számára áhított döntőbe nem került be. Negyedik, egyben utolsó 

versenyszámában a 4x200 méteres gyorsváltóban az előfutamban és a döntőben is remekül 

úszott, és itt is ez évi legjobb idejeit érte el. Így hasznos tagja volt a pontszerző váltónak. 

Összességében teljesítménye lehetett volna jobb is, de a körülmények (COVID 19) az ő 

esetében nagymértékben rontották eredményességét. 

 

XI. Versenyző: Kós Hubert    Edző: Magyarovits Zoltán  

Versenyszám: 200 vegyes, 4x100 vegyes váltó. Hubert 200 m vegyesen 1:58,47 mp-et 

úszott, amivel 20.helyen végzett. Idő eredménye és helyezése is csalódás számunkra, jobb 

eredményt vártunk. Úgy gondolom, hogy fiatal kora, ilyen szintű mezőnyben való 



 
 

rutintalansága is befolyásolhatta eredményét.  A jövőben több erős mezőnyű nemzetközi 

versenyen kell részt venni és a pszichológiai felkészüléssel is többet kell foglalkozni.  

Felkészülés körülményei: Minden feltétel rendben volt mind az edzőtáborok, mind az 

edzések tekintetében.  

XII. Versenyző: Halmai Petra   Edző: Virovecz Richárd 

 

Halmai Petra a 4x100m MIX VEGYES VÁLTÓ-ban állt rajthoz, ott is a mellúszó résztávot 

teljesítette. A mix váltók érdekessége, hogy előfordulhat az is, hogy lány fiúkkal úszik 

egyidőben. Ez a Petra esetében be is következett. Az 1. előfutamban 7 fiú mellúszóval kellett 

felvennie a versenyt. Ez nehézségeket tud okozni, mind az irambeosztás, mind a kapott 

hullámok terén. Az egyéni csúcsa 1:08,02. A váltó tagjaként 0,26-os váltással rajtolt, mely 

biztonságosnak mondható. 31,51-es első 50m után egy 36,60-os 2. 50m-et úszott. Az első 

50m-en igyekezett tapadni a fiú mellúszókra, így az első fele a távnak kimondottan jól 

sikerült, viszont a második felében már a fiúk hullámát megkapta, így egy kicsit gyengébb 

lett az elvártnál. Összességében az egyéni csúcsától 0,09 századdal maradt el. A faluba 

költözés után a dereka sajnos becsípődött, ezért edzéseket is ki kellett hagynia, illetve 

bármiféle mozgás is fájdalmakkal járt. A helyszínen lévő gyógytornászok segítségével 

egész jó állapotba sikerült hozni a versenyre. Összességében pozitívan értékelem a 

teljesítményét.  

 

XIII. Versenyző: Holló Balázs   Edző: Kovács Ottó 

 

HOLLÓ BALÁZS,  aki a 4x200m-es gyorsváltó tagjaként vett részt a játékokon - remekül 

teljesített. A váltó első embereként egyéni rekordot ért el. Ez - első indulóként - hivatalos 

200m-nek felel meg. Sajnos egy váltó teljesítménye 4 ember közös produktuma. A váltó 3. 

embereként elrajtoló Kozma Dominik szabálytalan váltását követően a váltót kizárták.  

 

XIV. Versenyző: Békési Eszter   Edző: Kovács Ottó 

 

BÉKÉSI ESZTER   első olimpiáján vett részt. Szerény elvárásokkal érkezett, hiszen a 

kvalifikációs ideje a középdöntő elérését sem vetítette előre. Az előzetes várakozásnak 

megfelelően 200m mellen a 25. helyen végzett - megközelítve az egyéni legjobb 

időeredményét. 

Edzői vélemény: a felkészülés egészen kiváló körülmények között zajlott - köszönhetően a 

Magyar Úszó Szövetség profi stábjának. Mind a felkészülés során szervezett edzőtáborok, 

mind a versenyek remekül szolgálták a versenyzőim felkészítését.  

Az aklimatizációs edzőtábor helyszíne minden igényt kielégített - a kiutazás időpontja 

tökéletesen lett kijelölve. Miután mindkét versenyzőm még felnőtt pályafutásának elején 

jár, így jogosan bízhatunk abban, hogy a 3 év múlva következő Párizsi Olimpián ennél 

sokkal eredményesebben teljesítenek. 

 

XV. Versenyző: Mihályvári-Farkas Viktória Edző: Kutasi Gergely 

Az Olimpiai szereplést nehezítő körülményei, mint ismeretes covid járvány befolyásolta a 

legjobban, illetve edzőként nem tudtam kint lenni a versenyzővel így a személyes 



 
 

kontakthiánya és az edzésen történő szakmai és lelki segítségnyújtás lekorlátozódott a napi egy 

videochat megbeszélésekre, Messenger üzenetváltásokra, de igyekeztünk a legtöbbet kihozni 

a helyzetből.  

A 400 méter vegyesen illetve 1500 méter gyorson kvalifikálta magát az olimpiára, utóbbi 

számra koncentráltunk és terveztünk. 400 vegyesen cél az olimpiai döntőbe való bejutás volt, 

a célunk teljesült és 6. helyen kvalifikálta magát (egyéni csúccsal), majd a döntőbe is sikerült 

a 6. helyet megtartania. A helyezés értékét a fiatal korától eltekintve az volt, hogy képes volt 

helyt állni a fentiekben említett okok ellenére is! Az Európa Bajnokságon elért második hely 

már bizakodásra adott okot az olimpiai szereplésre, az Európa bajnoksághoz képest előre lépés 

történt, mert az olimpiai döntőben megelőzte a vele az EB.-én holt versenyben célba érő 

versenyzőt, így az európai mezőnyben előre lépett. Következő cél a Világbajnoki mezőnyben 

is előre lépni. 

Az 1500 méteres gyorsúszás előfutamaiban Viki nagyot lépett előre 12 mp.-et faragott le addigi 

legjobb eredményből, amellyel torony magasan megnyerte a futamát és bizakodásra adott okot, 

hogy esetleg ismét bravúrt hoz az úszása. A következő futamokban nagy csaták alakultak ki, 

így szoros versenyben mindösszesen 3 mp-en múlt a döntőbe jutás és így 12. helyen végzett, 

így akár egy erősebb futamban meg is valósulhatott volna a döntő. Az időeredmény erősségét 

az is jellemezi, hogy a budapesti Európa Bajnokságon bronzérmet szerzett volna evvel az 

úszással. 

Személy szerint elégedett vagyok a versenyeket megelőző táborainkkal és a felkészülés 

menetével, tervezésnek megfelelően minden rendben ment. Meleg égövi táborunk és haza 

táboraink kiválóan megfeleltek és maximálisan a munkára tudtunk koncentrálni. Versenyeink 

száma korlátozott volt, de ez a covid járványnak volt a hatása. 

 

XVI. Versenyző: Cseh László   Edző: Plagányi Zsolt 

Cseh László (85) 200m vegyes úszásban vett részt élete ötödik Olimpiáján. Az év elején 

meghatározott programunk szerint készültünk fel az OB-t és az EB-t felkészülési 

versenyķént fogtuk fel és Tokyoban hosszúévek óta a legjobb idejét úszta. Kiváló 

versenyzéssel döntőbe jutott, ahol egy helyezést javítva 7.helyezést ért el mindössze 3-

4tizedre az 5. helyezéstől. Egyenletes teljesítményt nyújtott és társai is elismerték 

teljesítményét.  

 

XVII. Versenyző: Németh Nándor  Edző: Plagányi Zsolt  

Németh Nándor (99) meghatározó tagja volt a történelmi 5.helyezést elérő 4x100m-es ffi 

gyorsváltónak. Egyéni számai közül először 200m gyorson állt rajthoz, ahol egyéni 

csúccsal, 1:46,15 középdöntőbe került. Sajnos, a másnap délelőtti középdöntőben nem 

tudott tovább lépni elsősorban rutintalansága miatt. Fő számában 100 m gyorson 48,11-el 

magabiztosan lépett tovább a középdöntőbe. Másnap reggel, számára különösen 

kedvezőtlen időpontban, új országos csúccsal került be a döntőbe. Ez volt a 6. alkalom 



 
 

amikor javított az országos csúcson. A szám erősségére jellemző, hogy a 10.-ként kieső 

versenyző is 48 másodpercen belül úszott. Az előző olimpián ez csupán három 

versenyzőnek sikerült... A döntőben 8. helyezést ért el 48:10- el. 

 

XVIII. Versenyző: Burián Katalin    Edző: Plagányi Zsolt 

Burián Katalin 100 m háton egyéni legjobbja körüli idővel 18.-ként kiesett. 200m háton 

2:09,05-tel magabiztosan jutott középdöntőbe, de másnap sajnos nem tudta megismételni 

ezt a teljesítmény és kiesett a döntőből. Egyéni legjobb eredményével 5. helyezett lehetett 

volna. Valamennyi európai női 200 m -es hátúszó feltűnően gyengébben szerepelt. Erre 

nem tudjuk a pontos magyarázatot. 

 

XIX. Versenyző: Kovács Benedek   Edző: Plagányi Zsolt 

Kovács Benedek 100 m háton állt rajthoz a mix vegyesváltó első embereként.53:76-os 

egyéni csúcsa mindössze 36 századra volt az országos csúcstól, ami Cseh László nevéhez 

fűződik még a londoni olimpia óta. 

 

XX. Versenyző: Takács Tamás    Edző: Plagányi Zsolt 

Takács Tamás 100 m mellen indult a 4x100 m-es vegyesváltó tagjaként. Ideje 1:00,51 

magyar szinten jó eredmény, lehet rá építeni a vegyesváltóban.  

 

A csapat felkészülése kiválóan sikerült. Négy hazai edzőtáborban készültünk, külföldön 

nem jártunk. Külföldön nem versenyeztünk egyszer sem.  Úgy éreztük, hogy a vírushelyzet 

nem megnyugtató. Ezért minket ért is némi kellemetlenség... Az olimpiára való kiutazás 

zökkenőmentes volt, bár közel 30 óráig tartott. Az akklimatizációs edzőtábor remek volt 

kiváló körülmények között. Szállásunk, ellátásunk és az uszoda is tökéletes volt. Időben 

érkeztünk ki és jól átálltunk a versenyek idejére. Japán vendéglátóink végig nagyon 

kedvesek és segítőkészek voltak. Az olimpia alatt a versenyzők és néhány edző a faluban 

lakott. A többi edző külső szállodából járt be a versenyek helyszínére. A szálloda nagyon 

jó volt kényelmes szobákkal. A faluba napi egyszer mindenképpen be kellett utaznunk az 

étkezés miatt. Összességében jól szervezett olimpián vagyunk túl. Külön kiemelem Dr. Sós 

Csaba következetességét, aminek köszönhetően kitűnően sikerültek az utolsó simítások. 

 

XXI. Versenyző: Kozma Dominik  Edző: Kovács László 

Nehéz értékelni az olimpiai szereplését, mert nagyon sok rossz előjellel vágtunk neki a 

versenynek! Amikor klubunkhoz került sok súlyfelesleg volt rajta, örököltünk egy váll és 



 
 

könyöksérülést, ami sajnos végig kísérte a felkészülésünket! A súlyát szerintem sikerült ideális 

állapotba hozni, de a másik két sérüléssel nem tudtunk nagyon mit kezdeni, de mindent 

megtettünk azért, hogy fizikálisan utolérje magát! Mivel én az olimpia előtti edzőtáborban 

vettem részt erről tudok beszámolni! Az utazás jól sikerült, a pandémia miatt az érkezés egy 

picit hosszúra nyúlt! A szállás, az étkezés minden szuper volt! Az edzéslehetőség hibátlan, 

minden kérés azonnal teljesítve a vendéglátónk oldaláról! Panaszunk semmire sem lehet!!! Az 

egyéni úszással a fent említett okok miatt elégedett vagyok! Amit lehetett kihozott magából! 

Sajnos a váltó (az Ő rossz váltása miatt) nem jutott a döntőbe, de szerintem, aki ott úszott 

mindenki szuperül teljesített!!!   

 

XXII. Versenyző: Márton Richárd  Edző: Selmeci Attila 

Márton Richárd B-szintet teljesítő úszó az utolsó pillanatba került utazó csapatba azzal a céllal, 

hogy a 4x200m gyorsváltóban úszna az előfutamok során, hogy Milák Kristófnak ne kelljen 

még egyszer rajthoz állnia így jobban tud majd az egyéni számára koncentrálni. A 4x200 

gyorsváltó mellett felmerült egy másik váltóban való indulás lehetősége, a 4x100m mix 

váltóban pillangóúszásban kapott lehetőséget a bizonyításra. A 4x200m gyorsváltónk 

a legerősebb felállásban döntőbe kerülhetett volna, így viszont a két legerősebb gyorsúszó 

nélkül nem sok esélyünk maradt. Márton Ricsi a váltó utolsó embereként ugrott a vízbe és 

végig küzdötte a távot. Eredménye 1:46,96 volt mely egyéni rekordnak számít, a csapat 

azonban épphogy lemaradt a döntőről. A következő versenyszáma a 4x100 mix 

vegyesváltó volt, ahol pillangón bizonyíthatott. Ennek a váltónak nem volt reális esélye a 

döntőbe kerülésre, Ricsi ennek ellenére magabiztosan úszott 51,49-et, mely nagy egyéni 

rekordja volt. Ősszességében elmondható, hogy Márton Ricsi tisztességesen helyt állt, élt a 

kínálkozó lehetőséggel, szereplése kellemes meglepetés volt. 

Márton Richárd, Milák Kristóf egyik edzőpartnere volt, végig kísérte segítette Kristóf 

munkáját. Szakmailag helyes döntésnek bizonyult, hogy Biczó Bencével együtt segítették 

Kristófot az olimpiai felkészülés során. Úgy érzem, hasonlóan, mint Kristóf esetében, a 

felkészülésünk Tokióra eredményes volt. A felkészülés legfontosabb eleme a 2-3 hét 

hosszúságú állandó edzőtáborozás! Az edzőtáborok színhelyeit gyakran váltogatva a 

motivációt fent lehetett tartani. Sikerült megfelelő szintű, fegyelmezett munkát szerető 

edzőtársakat gyűjteni Milák Kristóf köré, így sokkal könnyebben ment a munka. Márton Ricsi 

teljesítményén is jól látszott, hogy versenyről-versenyre tudta javítani eredményeit, tehát a 

magasszintű nemzetközi versenyeken való részvétel segíti versenyzőink formába kerülését. Az 

olimpiát megelőzően Japánban edzőtáboroztunk, ami most hasznosnak bizonyult. Segítette 

versenyzőinket az akklimatizációban. A délelőtti döntők miatt az intenzív edzéseket is késő 

délelőttre szerveztük és úgy érzem ez is hasznosnak bizonyult. Az utolsó edzőtábor 

színhelyének kiválasztása / Koriyama/ jó döntés volt, minden adva volt a nyugodt, eredményes 

felkészüléshez. 

 

XXIII. Versenyző: Bernek Péter   Edző: Nagy Péter 



 
 

Bernek Peti egyéni csúccsal 4:12,38-as idővel 13.helyen végzett. Ez az eredmény utólag nézve 

sajnos reális volt, mivel a mezőny nagyon besűrűsödött ebben a számban különösen. 

Versenyzőm mindent megtett a felkészülés során, hogy jó eredményt érjen el, sajnos "csak" 

ennyire volt elég, szégyenkezésre nincs oka. Az utolsó hónapban előjött vállproblémája nem 

segítette a felkészülését, itt az orvosoknak és a stábnak nagyon nagy szerepe volt benne, hogy 

egyáltalán rajthoz tudott állni Tokióban. 

 

XXIV. Versenyző: Bohus Richárd   Edző: Nagy Péter 

Bohus Richárd 100 háton kvalifikálta magát az Olimpiára, amit végül feláldozott a 4x100 férfi 

gyorsváltó kedvéért, ami 5.helyen végzett. Sós Csaba kapitány úr remek döntésének volt 

köszönhető, hogy Ricsi szerepet kapott a váltóban, ahol nagyon jól teljesített. Az előfutamok 

során 48,27 et úszott, a váltó 6.-nak jutott a döntőbe. A döntőben tudott javítani előző napi 

eredményén, 47,81 et úszott. Ezen kívül a 4x100 vegyes váltó tagjaként háton állt még rajthoz, 

ahol a csapat 13.lett. Ricsi egyéni csúcsot úszott ebben a számában, ami nagyon jó teljesítmény. 

Ricsi felkészülését semmi sem zavarta, mindent a tervnek megfelelően hajtottunk végre az 

egész év folyamán. Motiváltsága és szorgalma nagyon magas szinten mozgott a felkészülés 

során. 

Felkészülés és tapasztalatok: A pandémia és a folyamatosan elhalasztott versenyeknek 

köszönhetően a mezőny besűrűsödött, mivel az idősebb versenyzők nem hagyták abba az 

olimpiáig a sportot, eközben rengeteg fiatal odaért az elitbe, akik 2020-ban nem lettek volna 

még ott. Ezeknek és a versenyzés utáni vágynak köszönhetően egy nagyon erős olimpiának 

voltunk részesei. A szervezést és a körülményeket tekintve minden ideális volt a jó 

szerepléshez. Ehhez hozzásegített mindenkit a MOB és a MÚSZ is. Gyakorlatilag nem volt 

olyan kérés, amit ne tudtak volna teljesíteni a felkészülés és a versenyzési 

időszakban. Felkészülésünk a szokottól kicsit eltérően zajlott, de így is nagyon magas szintű 

munkát tudtunk végezni. 

 

XXV. Versenyző: Lobanovszkíj Maxim    Edző: Petrov Árpád 

Maxim eredménye csalódást keltő. Tehetsége vitathatatlan, de magánéleti okokból történt 

környezetváltozása nem tett jót a teljesítményének. A jövőben ezt optimalizálni kell. 50 férfi 

gyorsúszás: 26. Helyezés Időeredmény: 22.25. Értékelés: Nevezési idejével, a decemberben 

úszott 21,77-el elérhette volna a döntőt. Újonc olimpikonként indult, de az elvárás 

egyértelműen magasabb volt vele szemben. Ausztráliában él és készül, ez a COVID helyzet 

alatt inkább hátránnyal járt, mint előnnyel. A következő félévet Győrben tölti, ami 

mindenképpen jót fog tenni a felkészülésének. 

 

XXVI. Versenyző: Szabó Szebasztián    Edző: Petrov Árpád 



 
 

Elért eredményére nem lehet panasz, formaidőzítése jól sikerült. Képességeiben a 

fáradtságtűrés gyenge, a jövőben továbbra is ez lesz fókuszban. 4x100m férfi gyorsváltó V. 

Helyezés Szebasztián élete legjobbját nyújtotta a döntőben, a 4 fiú közül a leggyorsabb időt 

úszta (a reakcióidőket levonva), ezzel és az ötödik hellyel maximálisan elégedett lehet. 100m 

férfi gyorsúszás 48,51 20. helyezés. A szezon leggyorsabb úszását mutatta be, az egészen 

intenzív  4x100-as gyorsváltó másnapján. Egy top16-os eredmény “benne” volt, de több nem, 

ezzel az eredménnyel elégedett lehet.  

100m férfi pillangóúszás előfutam: 51,67 14. helyezés, Középdöntő 51,89 14. helyezés. Az 

előfutamban a nagyszerű 1. 50méter 85 méternél megbosszulta magát, emiatt a  középdöntőre 

egy óvatosabb kezdést választott, ami nem bizonyult kifizetődőnek. Az előzetes nevezési listán 

14. -ként szerepelt, elmondható, hogy ez az eredmény a realitás jelenleg a versenyző számára. 

 

XXVII. Versenyző: Jakabos Zsuzsanna   Edző: Petrov Árpád 

Jól teljesített, egy nehéz felkészülés (Covid, könyöksérülés) ellenére is remekül úszott.  4x200 

női gyorsváltó VII. hely, versenyző 1:58,61-es idejével a leggyorsabb úszó volt a váltóban 

(reakcióidőket levonva), az idény legjobb úszását bemutatva remek taktivál érte el ezt az 

eredményt. Úszása gyorsabb volt, mint a Rio-i Olimpiai Játékokon elért eredménye hasonló 

számban, a sokadik olimpiáján is bebizonyította, hogy remek csapatember.  

 

XXVIII. Versenyző: Sebestyén Dalma   Edző: Petrov Árpád 

Dalma remek egész éves felkészülése után egy félresikerült formaidőzítés miatt nem teljesített, 

ennek okait boncolgatni kell és változtatni a protokollon. 100m női pillangóúszás 59,79 27. 

hely. Ez a szám egy “bemelegítő” szám volt Dalma számára, mégis csalódást keltő volt az 

időeredmény. Az idény során 4x úszott már ennél jobb eredményt. 200m női vegyesúszás 

2:12,42 17. hely.  Előzetes rajtlistán 18. helyet foglalta el, ezért bizakodtunk, hogy egy 

középdöntős helyet elcsíphet. Sajnos egyéni legjobbjától 6 tizeddel elmaradt, így nem jutott 

középdöntőbe. Egyéni legjobbjával 14. helyet érhetett volna el. Esetében a formaidőzítés alatti 

erőnléti edzések jellege vetült fel kérdéseket, ezt az erőnléti edzővel át fogjuk vizsgálni és 

optimalizálni. 

Edzői vélemény és tapasztalat: Kiváló körülmények között készülhettünk, a COVID 

tapasztalataim és eszmecseréim alapján minket érintett legkevésbé, mint nemzetet.  A 

közvetlen akklimatizációs táborban mind az edzők, mind a versenyzők között pozitív hangulat 

uralkodott. A vendéglátóink mindent megtettek, hogy a szigorú körülményekhez képest is 

kellemessé tegyék a mindennapjainkat. A pre-camp infrastruktúrája minden igényt kielégített, 

a transzfer is gördülékenyen üzemelt.  Az akklimatizáció jól sikerült, sem az éghajlat, sem az 

időátállás nem okozott gondot. A helyi sajátosságok (gasztronómia, kultúra, COVID protokoll) 

nem gátolták a felkészülést. 

 



 
 

XXIX. Versenyző: Veres Laura    Edző: Tóth András 

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a gyulai Veres Laura elindulhatott a tokiói olimpián. 1976-ban 

volt utoljára városunknak olimpikonja úszásban.  Fiatal kora ellenére örültünk, hogy bizalmat 

szavazott a szövetségi kapitány annak, hogy Laura indulhasson a 4x200-as női gyorsváltóban. 

A felkészítése azért is volt nehéz, mivel a felnőtt EB-n a korosztályos IFI EB-n és az olimpián 

is helyt kellett állnia. Sajnos személyesen nem tudtam rész venni az olimpia előtti 

akklimatizációs edzőtáborban, illetve maga az olimpián sem. Selmeci Attila kollegámmal 

egyeztetve bíztam rá Laura kinti felkészítését és versenyeztetését. Maximálisan meg volt 

elégedve versenyzőm hozzáállásával és akaratával, ami megmutatkozott a kiváló szereplésén. 

A 4x200-as női gyorsváltó előfutamában nagyon jó időt úszott és ezzel hozzájárult, hogy a 

váltó délutáni döntőjébe bekerülhessen. A csapat a 7. helyen végzett, amire nagyon büszkék 

voltunk. Laurának a teljesítménye mindenféleképpen pozitívnak mondható. Nemcsak az előtte 

lévő nemzetközi versenyeken, hanem az olimpián is sikerült egyéni csúcsokat úsznia. Ez a 

jövőre tekintve is bíztató lehet. Szeretnék köszöntet mondani a Magyar Úszó Szövetségnek, 

hogy mindenben támogatták és mindent biztosított a felkészüléséhez. Több héten keresztül 

tudtunk edzőtáborozni belföldön és külföldön egyaránt. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

ilyen szép és sikeres eredményeket érjen el. A jövőre tekintve nemzetközi versenyzési 

tapasztalatok megszerzését még fontosnak tartom ahhoz, hogy még sikeresebb legyen 

nemzetközi színtéren is. 

 

XXX. Versenyző: Gyurta Gergely    Edző:  

Nem érkezett edzői értékelés 

 

XXXI. Versenyző: Gyurinovics Fanni    Edző: Lőrinczy György 

Nem érkezett edzői értékelés 

 

XXXII. Versenyző: Zombori Gábor   Edző: Horváth Tamás 

Zombori Gábor 400 méteres gyorsúszásban 18. helyen végzett az olimpián. Élete harmadik 

legjobb idejét úszta; 3:47,99-et.  Legjobb eredménye 3:46,06, a hazai rendezésű, 2019-es 

Ifjúsági Világbajnokságról származik. Ezt az teljesítményt sem sikernek, sem kudarcnak nem 

tudom értékelni. Az elvégzett edzésmunka és a mentalitás béli adottságok pontos 

visszaigazolása ez az eredmény. Azzal együtt gondolom ezt, hogy a kiutazás előtti 

teljesítménydiagnosztikai adatok, valamivel jobb fizikális állapotról tanúskodtak, mint  az Ifi 

Világbajnokság előtt. Tényezők, amelyek segítették Gábor szereplését: 

Gábor elmondása alapján a helyszínen lévő kollégák és kísérők akiket megkértem, maximális 

figyelemmel segítették és jó hatással voltak rá, az edzések, a bemelegítés és az egyéb 

tennivalók tekintetében is. Selmeci Attila, Dr. Sós Csaba, Dr. Sydó Nóra. A csapattársaival és 

a közvetlen lakótársaival úgy tudom nagyon jól érezte magát. Pozitív hatással volt rá az 

Olimpia hangulata, még ha üres lelátók előtt is zajlottak a versenyek. Továbbá feldobta Gábor 

hangulatát, hogy új helyeket ismerhet meg, Koriyama-t  és Tokyo-t. Tényezők, amelyek 

negatívan befolyásolhatták Gábor szereplését: Edzőjeként nem lehettem vele sem az 

akklimatizációs  edzőtáborban, sem a versenyen.  Ráadásul, élete első Olimpiáján a legelső 



 
 

napon, az első számok egyikében kellett úsznia.  Az ő esetében szerintem ez inkább egy pár 

tizedmásodperces negatív hatás lehetett. 

Gábor több olyan versenyzőtől is kikapott 400m gyorson, akiket az Ifi VB-n meg előzött, vagy 

akiknél jobb ideje volt az utóbbi két évben. Fizikálisan szerintem képes lenne felvenni a 

versenyt ezekkel az ellenfelekkel. Edzéseken mindig pontosan jelen van. Mennyiségi 

kritériumokat hiánytalanul, intenzitásbeli kritériumokat 80-85%-ban teljesíti. Amiben 

fejlődnie kell: Kar erő, kartempó-hatásfok, forduló gyorsaság, forduló utáni kidelfinezés és az 

ehhez szükséges hypoxiás képesség.  Fanatizmus, vagyis olyan mentális állapot, vagy olyan 

minden áron való győzni akarás, ami lehetővé teszi, hogy az előbb felsorolt hiányosságokban, 

ő maga is fejlődni akarjon.  Véleményem szerint ez hiányzik a versenyzőből az utóbbi időben 

és talán ez a legfőbb oka annak is, hogy az utóbbi 2 évben nem javul az eredménye 400m 

gyorsúszásban.  

A 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként, Gábor második emberként indult. 1:47,2 az eredménye, 

ami egyéni csúcs. Egyéniben 1:47,7 volt a legjobbja, de váltóban sem úszott még ilyen 

időeredményt. A váltóban nyújtott teljesítményét sikerként értékelem, még akkor is, ha csapat 

nem jutott döntőbe, többek között egy másik versenyző szabálytalan váltása miatt.  

Véleményem szerint ebben a számban, Gábor abszolút csúcsformában versenyzett. 

Ennek oka talán éppen az a tényező, amit már feljebb említettem. A program negyedik napjára 

már belerázódott az Olimpia ritmusába, hangulatába és legördült róla az a kezdeti feszültség, 

amit az első napon teherként élt meg. Megérzésem szerint a váltóban való jó szereplés is egy 

mentális tényezőnek köszönhető. Éppen ezért Gábor karrierjének továbbfejlődése 

szempontjából, nagyon fontos lenne egy jó sportpszichológus segítsége. 

 

8. Versenyzők véleménye és tapasztalatai (pl.: közvetlen felkészülés, edzőtábor, edzéshelyszínek, 

verseny). 

 

Veres Laura:  

Nagyon segítőkészek, kedvesek voltak a Japánok Koriyamába és Tokyoba is. Nagyon jó volt 

a csapat hangulata az edzőtábor és a verseny alatt is, élveztem velük lenni. A legnagyobb 

élmény számomra az az volt, hogy Cseh Laci utolsó úszását nézhettem és szurkolhattam végig. 

Összeségében, örülök, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek és egy ekkora élményben 

lehetett részem. 

 

Jakabos Zsuzsanna:  

Az olimpiát megelőző akklimatizációs edzőtábort Koriyamában töltöttük, ahol a lehetőségek 

megfelelőek voltak. A konditerem jól felszereltségét például a vasa trainer jelenléte is mutatta, 

emellett 50 méteres és 25 méteres medence is rendelkezésünkre állt. A tíz napos edzőtábor alatt 

a vendégül látóink gondoskodtak a járványügyi előírások maximális betartásáról, a buborék 

rendszert igen komolyan vették. Az olimpiai faluban is naponta teszteltek minket, és az öt fős 

apartmanunkban engem jelöltek ki felelősnek azért, hogy mindenki leadja időben a mintáját. 

A lakótársaim nagyon együttműködőek és fegyelmezettek voltak, ezért könnyű dolgom volt 

velük. A csapatirodában is mindenki segítőkész volt, az esetleges kéréseinket megoldották. 



 
 

Összességében véleményem szerint a japánok igyekeztek egy jól szervezett olimpiát 

lebonyolítani, ami a jelenlegi helyzetben egyáltalán nem volt könnyű feladat, és bár voltak 

apróbb fennakadások, határtalan kedvességükkel kompenzálták a hibákat. 

 

9. Edzők véleménye és tapasztalatai (pl.: közvetlen felkészülés, edzőtábor, edzéshelyszínek, 

verseny).  

 

Turi György: A felkészülés minden tekintetben maximálisan biztosított volt, mind 

infrastruktúra, mind edzőtáborok tekintetében. Ami hiányzott, de ez mindenkire vonatkozik. 

Az elmaradt versenyek bizonytalanná tettek egyes versenyzőket, így nem volt előre 

kiszámítható várható szereplésük. 

 

Köszönet a Magyar Úszó Szövetségnek, hogy ebben a nehéz helyzetben erőn felül minden 

támogatást biztosítottak a sikeres szereplés érdekében! 

 

Virth Balázs: A felkészülés során három belföldi és két külföldi edzőtáborban készülhettünk 

fel, közvetlen az olimpia előtt Koriyamában akklimatizációs edzőtáborban szokhattuk a helyi 

körülményeket. Az uszoda csak az úszó válogatott részére volt nyitva, tökéletes körülmények 

voltak. A Magyar Úszó Szövetségtől egész évben mindent megkaptunk a felkészülésünkhöz, 

minden körülményt és ezközt biztosított számunkra. 

 

Nagy Péter: A pandémia és a folyamatosan elhalasztott versenyeknek köszönhetően a mezőny 

besűrűsödött, mivel az idősebb versenyzők nem hagyták abba az olimpiáig a sportot, eközben 

rengeteg fiatal odaért az elitbe, akik 2020-ban nem lettek volna még ott. Ezeknek és a 

versenyzés utáni vágynak köszönhetően egy nagyon erős olimpiának voltunk részesei. A 

szervezést és a körülményeket tekintve minden ideális volt a jó szerepléshez. Ehhez 

hozzásegített mindenkit a MOB és a MÚSZ is. Gyakorlatilag nem volt olyan kérés, amit ne 

tudtak volna teljesíteni a felkészülés és a versenyzési időszakban. Felkészülésünk a szokottól 

kicsit eltérően zajlott, de így is nagyon magas szintű munkát tudtunk végezni. 

 

 

Kutasi Gergely: Személy szerint elégedett vagyok a versenyeket megelőző táborainkkal és a 

felkészülés menetével, tervezésnek megfelelően minden rendben ment. Meleg égövi táborunk 

és haza táboraink kiválóan megfeleltek és maximálisan a munkára tudtunk koncentrálni. 

Versenyeink száma korlátozott volt, de ez a covid járványnak volt a hatása. 

 

Plagányi Zsolt: A csapat felkészülése kiválóan sikerült. Négy hazai edzőtáborban készültünk, 

külföldön nem jártunk. Külföldön nem versenyeztünk egyszer sem.  Úgy éreztük, hogy a 



 
 

vírushelyzet nem megnyugtató. Ezért minket ért is némi kellemetlenség... Az olimpiára való 

kiutazás zökkenőmentes volt, bár közel 30 óráig tartott. Az akklimatizációs edzőtábor remek 

volt kiváló körülmények között. Szállásunk, ellátásunk és az uszoda is tökéletes volt. Időben 

érkeztünk ki és jól átálltunk a versenyek idejére. Japán vendéglátóink végig nagyon kedvesek 

és segítőkészek voltak. Az olimpia alatt a versenyzők és néhány edző a faluban lakott. A többi 

edző külső szállodából járt be a versenyek helyszínére. A szálloda nagyon jó volt kényelmes 

szobákkal. A faluba napi egyszer mindenképpen be kellett utaznunk az étkezés miatt. 

Összességében jól szervezett olimpián vagyunk túl. Külön kiemelem Dr. Sós Csaba 

következetességét, aminek köszönhetően kitűnően sikerültek az utolsó simítások. 

 

 

Petrov Árpád: Kiváló körülmények között készülhettünk, a COVID tapasztalataim és 

eszmecseréim alapján minket érintett legkevésbé, mint nemzetet.  A közvetlen akklimatizációs 

táborban mind az edzők, mind a versenyzők között pozitív hangulat uralkodott. A vendéglátóink 

mindent megtettek, hogy a szigorú körülményekhez képest is kellemessé tegyék a 

mindennapjainkat. A pre-camp infrastruktúrája minden igényt kielégített, a transzfer is 

gördülékenyen üzemelt.  Az akklimatizáció jól sikerült, sem az éghajlat, sem az időátállás nem 

okozott gondot. A helyi sajátosságok (gasztronómia, kultúra, COVID protokoll) nem gátolták 

a felkészülést. 

 

Az akklimatizációs edzőtáborban szinte ideálisak voltak az állapotok. A szállodában majdnem 

csak a csapat volt, az uszodában kizárólag a csapat edzett. Így az edzésmunka, és az edzések 

közötti étkezés, szállás és pihenés zavartalan volt. Vendéglátóink igyekeztek mindent 

megtenni, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsék meg számunkra. A maszkviselés, a 

bezártság, a napi tesztelés, az OCHA folyamatos töltése, a COVID szabályok széles skálája 

megterhelőbb volt az átlagosnál. 

 

Az Olimpián is rendben voltak a körülmények. Az apartmanokat némi átszervezés után be 

tudtuk osztani úgy, hogy mindenkinek megfelelt. Az apartmanok berendezése puritán, de 

praktikus volt, biztosította a pihenést és regenerációt. A falun belüli mozgás nem volt túlzottan 

megerőltető, a szállás – transzfer pont – étterem távolságok nem voltak nagyok, pár perces 

sétával el lehetett jutni. A Village Plaza és az akkreditációs központ ugyan kicsit messzebb volt 

a szállástól, de ez sem volt egy legyűrhetetlen távolság, de aki rászánta az időt, az használhatta 

az elektromos kis busz transzfert. Az étterem kínálata mindenki véleménye szerint nagyon jó 

volt, odafigyeltek a változatosságra, különleges igényekre. A versenyhelyszín pedig szintén az 

eseményhez méltó színvonalú szolgáltatást nyújtott. 



 
 

A transzfernél voltak fennakadások, okozott kényelmetlen perceket az extra várakozás, de 

ahogyan haladtunk előre a napokkal, ezt a szervezők megoldották. Azok a szakvezetők, akik a 

külső szállodában laktak egyértelműen meg voltak elégedve a szálloda színvonalával. Ami 

kényelmetlenséget okozott, az a buszos közlekedés volt a szálloda – Falu – Medence – Falu – 

szálloda útvonalon. Nem volt közvetlen transzfer a szálloda – Medence – szálloda között 

(egyébként kocsival 5 perc volt távolságra voltak egymástól), ezért eleinte sok extra időt vett 

igénybe a közlekedés, ami különösen este volt megterhelő. Köszönet azonban a taxi 

csekkekért, az nagy segítség volt. A maszkviselés (különösen a 40 fokban, napon), a napi 

tesztelés, az OCHA folyamatos töltése, a COVID szabályok széles skálája itt is megterhelőbb 

volt az átlagosnál. 

 

10. Észrevételek, javaslatok. Kérjük leírni a sportszakmai munkát érintő vagy befolyásoló 

körülményeket, tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is szívesen 

fogadjuk, amelyeket akár a NOB felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  

 

- Úszásban, szerencsésebb lenne, ha a qualifikációs folyamatot legalább egy hónappal a 

Játékok kezdete előtt lezárnák úgy, hogy előbb az egyéni B szintes indulók nevét 

közölnék, és utána kéne kijelölni a csak váltó (only relay) indulókat.  

- Saját ház kényelmi berendezése: érdemes lenne a jövőben – felmérve a helyszín 

adottságait – kialakítani a magyar delegációnak saját rehabilitációs, rekreációs 

részleget, valamint társalgót székekkel, asztalokkal kialakítani, ahol a delegáció tagjai 

leülhetnek, egymással beszélgethetnek. Francia és Ausztrál és Brit példákat emelném 

ki ezen a téren. 

- Becsekkolás előre / APIS adatokkal: érdemes lenne a jövőben a repülőjegyfoglalásokba 

az utaztatónak betennie a személyes (APIS) adatokat, valamint indulás és hazaindulás 

előtt megcsinálni az online check-int. A csomagokat így is-úgy fel kell ugyan adni, de 

a beazonosítási procedúrát meggyorsítja. 

- Alaprajz az apartmanokról a beosztás előtt: javaslom, hogy az apartmanok beosztását, 

kiosztását a jövőbe előzze meg egy olyan ismertető, ami mutatja az adott apartmanok 

alaprajzát (szobák, előtér, vizesblokk berendezése, mérete, tulajdonsága), mert ez 

alapján az érintett szakvezetők könnyebben be tudják osztani a csapattagokat. 



 
 

- Kis iroda a csapatvezetőknek, stábnak: javaslom, hogy a jövőben alakítsunk ki a házban 

egy olyan kis helységet, mely irodaként szolgálhat a csapatvezetőknek, szakmai 

stábnak. Alapfelszerelésre gondolok, mint asztal, szék, hosszabbító, WiFi, nyomtató.  

- Arrival/Departure desk a kinti repülőtéren: javaslom fenntartani a fogadó repülőtéren 

egy arrival/departure pultot, ahol az érkező és távozó delegáció tagokat tudja fogadni a 

MOB. Érkezéskor segít a transzferek elindításában, távozáskor segít a csekkolásnál.  
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1. A kvalifikációs folyamat rövid értékelése, az eredményesség és az esetleges kudarcok 

összetevőinek bemutatása. A sportág/szakág mennyire érte el a világjárvány következtében 

újra megfogalmazott terveket?  

Kérjük, külön is térjetek ki a világjárvány okozta változásokra, problémákra. (Pl.: elmaradt 

versenyek, edzőtáborok, módosított kvalifikációs útvonal, lemorzsolódott és/vagy feltörekvő 

versenyzők, megbetegedések, betegség utáni terhelhetőség stb.) 

Mindössze két versenyen volt lehetőség olimpiai indulási jogot szerezni nyíltvízi úszásban. A 2019-

es Úszó Világbajnokságon a dél-Koreai Kvangdzsuban és az olimpia előtt 2 hónappal megrendezett 

kvalifikációs versenyen a portugáliai Setubálban. A világbajnokságon Rasovszky Kristóf a férfi 

mezőnyben indulási jogot szerzett – 4. helyezett lett a 10 km-es versenyszámban - így a második 

kvalifikációs versenyen férfi versenyzőnk már nem indulhatott. A nők versenyében a 

világbajnokságon nem végzett versenyzőnk az első tíz hely valamelyikén, így két versenyzőnk is 

indulhatott az olimpiai részvételi jogért. Olasz Anna (Szegedi Úszó Egylet) és Rohács Réka 

(Kőbánya SC) vettek részt a versenyen. Olasz Anna fölényesen nyerte a kvalifikációs versenyt, így 

ő indulhatott az olimpián.  

A világjárvány előtt és után is a célunk a lehető legjobb eredmény elérése volt, 

amit meg is valósítottunk. Kristóf a Vb 4. hely után az olimpián ezüstérmes, Anna pedig a Vb 16. 

hely után 4. helyen végzett. 

A pandémia miatt összesen 2 felkészülési versenyen tudtak a versenyzők indulni 2020-ban, egy 

FINA világkupa versenyen (10 km) Dohában februárban és a nagymúltú Balaton átúszáson (5 km) 

itthon. A járvány kitörését megelőzően két melegégövi edzőtáborban részt tudtak venni 

versenyzőink. Majd ezután jött a hír, hogy a versenyeink és a további edzőtáborok elmaradnak, de 

ekkor még bíztunk az olimpia megrendezésében. 

A Magyar Úszó Szövetség mindössze 6 hét után elérte, hogy az egész válogatott keret edzeni tudjon, 

így május elejétől a balatonfűzfői uszodában készülhettünk gőzerővel az olimpiára..... 

Az olimpia elmaradt, így minden reményünk elszállt, de szerencsére a Magyar Úszó Szövetségnek 

sikerült egy 4 nemzet elnevezésű válogatott versenyt megszervezni az olimpiai versenyek 

időpontjában, így volt mire készülni a válogatott tagjainak a nyár folyamán. 

Olasz Anna 8 hét kényszer pihenőre kényszerült az őszi hónapokban, mert korona vírussal 

fertőződött meg és ennek szövődményeként kétszer is tüdőgyulladást kapott. Szerencsére 

tökéletesen felépült a betegségből, mint azt eredményei is mutatják. Rasovszky Kristóf esetében 

utólagos vizsgálat során derült ki, hogy 2020 novemberében átesett COVID fertőzésen.  



 
 

 

2. Közvetlen olimpiai felkészülés rövid értékelése. Hazai, külföldi és a Japánban 

lebonyolított edzőtáborok bemutatása (akklimatizáció, szakmai program, körülmények, 

létesítmények stb.). 2021-ben Olasz Anna 1x3hét magaslati edzőtáborban – Bulgária, 

Belmeken – és két tavaszi edzőtáborban – a törökországi Belekben vett részt, ahol a Földközi-

tengerben hetente 3 alkalommal nyíltvízi edzéseken is tudott verseny specifikus felkészülést 

folytatni. Rasovszky Kristóf 1x3 hét magaslati edzőtáborban vett részt - spanyolországi Sierra 

Nevadában - és 1x3 hét tavaszi edzőtáborban szintén a törökországi Belekben. Majd hazai 

körülmények között készült a veszprémi új uszodában és a Hévízi tóban. Olasz Anna pedig a 

szegedi újonnan átadott sportuszodában és a Maty éri Evezős Olimpiai Központban készült az 

olimpiára. Japánban a tervezettel ellentétben nem voltunk edzőtáborban, a vendéglátók az 

utolsó pillanatban lemondták a már lefoglalt és több mint 1 éve leszervezett akklimatizációs 

edzőtáborunkat. Így a versenyszámunk előtt 7 nappal érkeztünk a verseny helyszínére, de 

szerencsére – mint az eredmények is mutatják – versenyzőink kiválóan tudtak akklimatizálódni 

a körülményekhez. Csak európai edzőtáborokban vettünk részt, amelyek 5-10 éve a magyar 

úszók által kipróbált bevált helyszínek. Szakmai programunk több éve kipróbált a magyar 

úszás évtizedes hagyományaihoz alkalmazkodik. A nyíltvízi specialitások tekintetében 

Szokolai László kollégám 2015 óta, jómagam pedig 2011 óta gyűjtjük a tapasztalatainkat, 

amiket évről évre beépítünk a szakmai programba. 

3. Olimpiai helyszíni edzések, edzéskörülmények értékelése. Az olimpiai faluban a 

körülmények nem értek váratlanul bennünket, mindkét versenyző már részt vett a riói olimpián 

így tudták mire számíthatnak a szállás és az étkezés tekintetében. Edzés körülmények a rióihoz 

képest kevésbé voltak jók, de az elmúlt években számtalan versenyen vettünk részt így a 

versenyzők teljesen fel vannak készülve a legváratlanabb helyzetekre is. 

 

4. Az olimpiai mezőny színvonala, erőssége a sportági világbajnokságokhoz viszonyítva. 

Esetleges új tendenciák, jelenségek, tapasztalatok az ellenfelek teljesítményében, 

versenyzésében. Az olimpián a világ legjobbjai indulhatnak, akik a két kvalifikációs versenyen 

jogot szereztek erre. A világbajnokságon nemzetenként a 2 legjobb versenyző indulhat míg az 

olimpián csak nemzetenként a legjobb indulhat kivéve, ha az olimpiát megelőző évben 

rendezendő világbajnokságon az első 10 helyezett között végzett egy nemzetből két versenyző, 

akkor abból a nemzetből kettő versenyző indulhatott az olimpián. Ez történt a nőknél a 



 
 

németeknél, a férfi mezőnyben pedig az olaszoknál és a franciáknál. Tehát bátran kijelenthetjük, 

hogy az olimpia a legerősebb verseny a nyíltvízi úszás tekintetében. Már 2-3 éves tendencia, 

hogy a „régi” taktika, hogy 9,5 kilométerig bolyban úsznak a versenyzők nem kivitelezhető. A 

legjobbak már a verseny elejétől olyan iramot diktálnak, hogy lehető leghamarabb leszűküljön 

a mezőny a legjobbakra és ne a verekedés, helyezkedés legyen a döntő a verseny 

végkimenetelében hanem a valós úszó tudás, ez most is így történt a női de férfi versenyben 

meg végképp ez volt a jellemző. 

 

5. Sportág, szakág(ak) olimpiai szereplésének általános értékelése. A szakágban 2012-ben 

már volt olimpiai aranyérmes Risztov Éva révén, de férfi szakágban még nem volt olimpiai 

érme, sőt pontszerző helyen sem végzett férfi versenyző a sportág 2008-as olimpiai 

bemutatkozása óta. A női és férfi vonalon a szakág eredményessége pedig minden idők legjobb 

szereplése Raso ezüstérmével és Anna negyedik helyezésével. 

 

 

6. A sportolók egyénenkénti értékelése. Elért eredmények részletes bemutatása, olimpia 

szereplés körülményei, a sikerek és a kudarcok legfőbb összetevői, valamint viszonyítás 

a sportági elvárásokhoz, és az eddigi legjobb eredményekhez. Versenyeredmények 

felsorolása sportolónként és azok rövid szakmai értékelése (az egyéni értékelést kérjük 

az ellenfelek, ill. a versenyző magához képest nyújtott teljesítményének viszonylatában 

elkészíteni). Kérjük az összes eredményt felsorolni (pl.: futamok, selejtezők, fordulók, 

csoportmérkőzések stb.). Csapatsportágak esetén is kérünk szépen egy rövid 

egyénenkénti értékelést a torna legvégén.  

Gellért Gábor értékelése: Olasz Anna élete második olimpiáján vett részt. A negyedik 

helyezése nem várt bravúr volt tőle, még annak tudatában sem, hogy tavaly nyár óta edzés és 

verseny eredményei is folyamatos javuló tendenciát mutattak. 2021-ben a medencés magyar 

bajnokságon egyéni csúcsokat úszott 800 és 1500 méteren is, és a medencés versenyekre is 

kvalifikálta magát. Ezek már bíztató jelek voltak a budapesti úszó Európa bajnokság előtt. Az 

Eb-n bátor és taktikus versenyzéssel 3 tizeddel maradt le az dobogó legfelső fokáról és 

ezüstérmet szerzett. Majd a váltóval is bronzérmet szerzett. Az olimpiai kvalifikációs versenyt 

meggyőző fölénnyel nyerte és ezzel az eredményével már várható volt, hogy az olimpián is a 

legjobbak között végezhet. Mint edzője a legjobb 5-8. hely valamelyikére vártam, de rácáfolt 



 
 

kishitűségemre, újfent bátor és taktikus versenyzéssel egy ”megnyert” olimpiai negyedik hely 

boldog tulajdonosa.  

Szokolai László értékelése: Rasovszky Kristóf élete második olimpiáján vett részt. A riói 

olimpián 1500m gyorson indult, ahol még elizgulta ezt a szereplést.  

 2017-ben a Budapesti világbajnokságon 10 km-en 5.  

2018-ban a Glasgow-i Európa Bajnokságon 10km-en 2. 

 2019.-ben Kwangjuban a világbajnokságon 10km-en 4. 

2021.-ben a Budapesti Európa bajnokságon 10km-en 5. 

2021.-ben a Tokio-i olimpián 2. Mondhatjuk, hogy ezek alapján fejlődő tendenciát láthatunk 

az eredményekben, kivéve az idei hazai EB-t. Tulajdonképpen ennek az eredménynek az oka 

a helytelen taktikai elemek használata volt, ezt alátámasztotta az EB-bronzérem a váltóban 

(ennek is az időeredménye). Kevés versenyzési lehetőség volt a nyíltvízen 2020-ban és 2021.-

ben. Az olimpia évében a törökországi Belekben készültünk három hetet kiváló körülmények 

között a népes magyar válogatottal. 

Fontos megemlíteni, hogy az edzőtáborban a már egy éve nálunk úszó Kalmár Ákos, az előző 

év decemberében átigazolt Betlehem Dávid és Pintér Ádám az edzőtársak. 

Így a hétköznapokban minden edzésen erősen motivált partnerek körében zajlik a magaszíntű 

felkészülés. Közvetlen a beleki edzőtábor végén volt a dohai világkupa, ahol 2. helyezést ért 

el nem sokkal lemaradva a francia világbajnok Marc Antoan Olivier-től. A magyar OB-n 

Kristóf egyéni csúcsközeli időket úszott a nyolcszáz gyorsot kiváló taktikai érzékkel nyerte 

meg. 

A Sierra Nevadában végzett magaslati edzőtábor után sohasem látott edzéscsúcsokat írhattunk 

az edzésnaplóba. A fent említett taktikai okok miatt a kiváló fizikai felkészülés ellenére nem 

az elképzelésünk szerint sikerült az EB. 

A magyar EB után változtattunk az eredeti terven, ahol Sierra nevadai magaslati tábor 

következett volna ismét. Ezt felcseréltük hazai (az új veszprémi uszodában való felkészülésre. 

A medencés edzések mellett heti egy alkalommal a Hévízi tóban modelleztük a Tokióban ránk 

váró magas vízhőfokot. A magyar nyíltvízi junior válogatott edzésén is részt vettünk hetente 



 
 

kétszer. Célzottan készültünk a COVID-által okozott feszültségek kezelésére a megfelelő 

pszichés mentális állapot elérésére.  

Sikerült betartanunk a sajtó által sokszor feltett kérdésre adott válaszunkat, érmet szeretnénk 

nyerni TOKIÓBAN. 

 

7. Versenyzők véleménye és tapasztalatai (pl.: közvetlen felkészülés, edzőtábor, 

edzéshelyszínek, verseny). Olasz Anna véleménye szerint az olimpiára való közvetlen 

felkészülés a balatonfűzfői válogatott edzőtáborban – ahol 15 junior korú nyíltvízi úszóval 

készülhetett – nagyban hozzájárult sikeréhez. A belmekeni (bulgáriai magaslati edzőtábor) már 

jól bevált, és az új beleki (törökországi) edzőtábori helyszínek, tökéletes edzés körülményeket 

biztosítottak a felkészüléshez. A verseny helyszín és annak szervezése hibátlan volt, minden a 

versenyzőkről szólt, semmi nem zavarta meg a verseny előtti napokat és a versenyt sem.    

Rasovszky Kristóf szerint a Hévízi tóban való úszás, sokat segített a számára egyébként 

nehezen viselhető 30 c fokos víz elviseléséhez. A nyíltvízi válogatottal való éves edzőtábori 

menetrend, együtt készülés is kiemelendő. 

Az egész év során az edzőtársak által generált magas szintű edzésmunka is hozzájárult a 

sikerhez. Nem utolsó sorban a vegyes felkészülésből való fokozatos átmenet a speciális 10km 

gyorsúszásra a Balaton Úszó Klubnál Szokolai László által kidolgozva adja a sikeresség 

hátterét.   (ez módszer 5 éve folyamatosan csiszolódik) A válogatott edzőtábori színhelyek 

szervezetten kiváló körülmények között zajlottak. A covid miatt hiányzott a versenyek 

speciális felkészülése.    

 

8. Edzők véleménye és tapasztalatai (pl.: közvetlen felkészülés, edzőtábor, edzéshelyszínek, 

verseny). Gellért Gábor véleménye: Az évet a már megszokott (tizedik alkalommal voltunk) 

bulgáriai magaslati edzőtáborban - 2 csillagos hotel – a belmekeni bolgár olimpiai központban 

kezdtük, ahol minden rendelkezésre áll a hibátlan felkészüléshez, még a puritán körülmények 

ellenére is. Sőt azt kell mondjam igenis szükség van a változó edzőtábori helyszínekre még ha 

azok akár rosszabbak is mint az otthoni felkészülési körülmények, hogy a fő versenyen a 

legváratlanabb élet helyzetekben is a maximumot tudják nyújtani a versenyzők.  Edzés 

helyszínek az olimpián hibátlanok voltak a medencés körülmények tekintetében, viszont 



 
 

nyíltvízen a vízminőség miatt mindössze egy alkalommal mertünk edzeni, nehogy 5 év munkája 

vesszen kárba. A verseny szervezése minden körülményt figyelembe véve hibátlan volt minden 

szempontból.  

Szokolai László véleménye: A magyar nyíltvízi válogatott Gellért Gábor szövetségi kapitány 

Krajnyák György és Szokolai László által kidolgozott melegégövi és magaslati táborok 

rendszere, a felnőtt és junior válogatott együtt készülése nyíltvízen megfelelő hátteret biztosított 

az olimpiai ciklus során. Az eredményesség tükrében a világkupa és Európa kupa sorozatban 

való részvétel, (kivéve a 2020 Covid időszakot) 

szintén kidolgozásra, alkalmazásra került melyhez a MÚSZ -biztosította a kiváló szervezési 

hátteret. 

 

9. Észrevételek, javaslatok. Kérjük leírni a sportszakmai munkát érintő vagy befolyásoló 

körülményeket, tapasztalatokat. Negatív tapasztalatok esetén a jobbító javaslatokat is 

szívesen fogadjuk, amelyeket akár a NOB felé is közvetíthetünk a későbbiekben.  

Egyetlen kritikai észrevételem lenne, még pedig az, hogy nem túl szerencsés úgy olimpiát 

rendezni, hogy egyetlen alkalommal sem rendezett Japán nyíltvízi világkupát vagy 

tesztversenyt.... Véleményem szerint szükséges a világ legnagyobb sport eseménye előtt 

legalább egyszer a versenyzőknek is tesztelni az adott országbeli körülményeket és erre nem 

volt lehetőség. 

PARAÚSZÁS 2021 – Prof. Dr. Sós Csaba, Becsey János, dr. Szájer Péter 

 
2021. egész évet még mindig a koronavírus járvány határozta meg.  

I. Az elmúlt év nemzetközi versenyeinek beszámolója 

A csapat három nemzetközi versenyen vett részt.  

1. XVI. Paralimpiai Játékok, Tokyo 

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: 

ef 100 női hát S2 Adámi Zsanett 03:09,16 
 

25.aug 

d 100 női hát S2 Adámi Zsanett 03:11,88 7. 25.aug 



 
 

ef 50 női hát S2 Adámi Zsanett 01:27,13 
 

02.szept 

d 50 női hát S2 Adámi Zsanett 01:27,48 7. 02.szept 

ef 200 női vegyes SM6 Illés Fanni 03:28,26 12. 26.aug 

ef 100 női mell SB4 Illés Fanni 01:44,68 
 

29.aug 

d 100 női mell SB4 Illés Fanni 01:44,41 1. 29.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Illés Fanni 04:38,66 5. 29.aug 

ef 400 női gyors S6 Illés Fanni 05:59,05 11. 02.szept 

ef 100 női hát S6 Illés Fanni 01:36,58 13. 03.szept 

ef 200 férfi vegyes SM6 Iván Bence 02:52,46 9. 26.aug 

ef 100 férfi mell  SB6 Iván Bence 01:28,54 13. 28.aug 

ef 400 női gyors S9 Konkoly Zsófia 04:44,74 
 

25.aug 

d 400 női gyors S9 Konkoly Zsófia 04:36,76 2. 25.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Konkoly Zsófia 04:38,66 5. 29.aug 

ef 100 női hát S9 Konkoly Zsófia 01:14,84 
 

30.aug 

d 100 női hát S9 Konkoly Zsófia 01:14,38 6. 30.aug 

ef 100 női gyors S9 Konkoly Zsófia 01:04,86 9. 31.aug 

ef 200 női vegyes SM9 Konkoly Zsófia 02:35,16 
 

01.szept 

d 200 női vegyes SM9 Konkoly Zsófia 02:33,00 2. 01.szept 

ef 100 női pillangó S9 Konkoly Zsófia 01:07,05 
 

02.szept 

d 100 női pillangó S9 Konkoly Zsófia 01:06,55 1. 02.szept 

ef 100 női mell SB9 Pap Bianka 01:23,45 
 

26.aug 

d 100 női mell SB9 Pap Bianka 01:22,00 7. 26.aug 

ef 100 női gyors S10 Pap Bianka 01:01,46 
 

28.aug 

d 100 női gyors S10 Pap Bianka 01:00,80 4. 28.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Pap Bianka 04:38,66 5. 29.aug 

d 400 női gyors S10 Pap Bianka 04:29,83 2. 01.szept 

ef 100 női hát S10 Pap Bianka 01:09,71 
 

02.szept 

d 100 női hát S10 Pap Bianka 01:06,70 1. 02.szept 

ef 200 női vegyes SM10 Pap Bianka 02:33,10 
 

03.szept 

d 200 női vegyes SM10 Pap Bianka 02:26,12 2. 03.szept 

ef 400 női gyors S9 Payer Kata 05:23,14 14. 25.aug 

d 4x100 női gyorsváltó 34 pont Payer Kata 04:38,66 5. 29.aug 

ef 200 női vegyes SM9 Payer Kata 02:57,29 16. 01.szept 

ef 200 női vegyes SM6 Száraz Evelyn 03:17,82 10. 26.aug 

ef 100 női mell SB6 Száraz Evelyn 01:42,02 
 

28.aug 

d 100 női mell SB6 Száraz Evelyn 01:41,19 6. 28.aug 

ef 400 női gyors S6 Száraz Evelyn 05:58,09 10. 02.szept 

ef 100 női hát S6 Száraz Evelyn 01:41,30 14. 03.szept 

 

A felkészüléshez az MPB és a MUSZ anyagilag és szakmailag minden segítséget megadott, 

amit kértünk, a tervezett munkát hiánytalanul el tudtuk végezni. Ezért gátló tényezőről 



 
 

érdemben nem tudok beszámolni, amik voltak, azok is megoldásra kerültek (gondolok itt 

betegségre, a lányversenyzők összetett serdülőkori problémáikra).  

A versenyzők elért eredményeinek versenyszámonkénti részletes értékelése: 

Adámi Zsanett: mind a két versenyszámában az elvárt helyezést és időeredményt teljesítette. 

Illés Fanni: bombaformában versenyzett. Valamennyi számban élete legjobbját, vagy ahhoz 

közeli eredményt úszott. Fő számában (100 mell) esélyeshez méltóan versenyzett és 

beteljesítette gyönyörű pályafutását. Mindent elért, amit el lehet. Paralimpiai, világ-, és Európa 

bajnok.  

 

 

Iván Bence: fiatal versenyző, de már Európa bajnoki érmekkel rendelkezik és világbajnoki 

döntőt is úszott. Közel volt itt is a döntőbejutáshoz, de a kategóriája tartalmazza a legnagyobb 

ellentmondást a paraúszásban, aminek a hátrányai itt hatványozottan kijöttek. Ugyanis itt 

elsősorban testmagassághoz kötött a besorolás, ezért az ún. hipfízer törpék (ami valóban 

fogyatékosságnak tekinthető) együtt versenyeznek a genetikus törpékkel, akiknek előbbiektől 

eltérően mindenük arányos és megegyezik az épekével, csak éppen alacsonyak.  

Konkoly Zsófia: a csapat legkellemesebb meglepetése. paralimpiai bajnok lett, és hatalmas 

egyéni csúcsokat úszott minden számban. A 400 gyorson nyújtott teljesítménye azt jelzi, hogy 

amennyiben ilyen tudatosan készül továbbra is, álló csillag lehet a sportágban. Egy arany és 

két ezüstérmével a teljes magyar paralimpiai csapat kimagasló teljesítményét nyújtotta.  



 
 

 

 

Pap Bianka: a csapat legbiztosabb pontja volt már a paralimpia előtt is. Már voltak érmei 

paralimpiáról, de ezúttal Ő is felért a csúcsra. Imponálóan, magabiztosan versenyzett, úgy, 

ahogy az a felkészüléséből következett. Egy arany és két ezüstérme mellett még több értékes 

helyezést is szerzett.  

 

 

Payer Kata: élete első paralimpiája volt, az 5. helyezett váltó értékes tagja. Egyéni számokban 

elmaradt a legjobb időeredményeitől, de igazi esélye nem volt döntőbejutásra. A váltóban 
viszont, amikor kellett, nagyszerűen úszott.  

Száraz Evelyn: a paralimpia előtt pár hónappal kategorizálták újra és fentebbibe sorolták, 

aminek érthetően nem örültünk. Azzal együtt, jelentősen előre lépett, nagyon megbízhatóan 

versenyzett és így is a 6. helyen végzett, ami szép eredmény még akkor is, ha hónapokkal 

ezelőtt másképpen számoltunk – mi is.  

Az elért eredmények alapján a sportág helyzete a nemzetközi mezőnyben: 



 
 

Csapatunk másokéhez képest kis létszámú, így a pontversenyben a középmezőnyben vagyunk, 

de az éremtáblázaton a 14. helyen végeztünk, ami a magyar sport teljes vertikumát tekintve 

megfelelőnek mondható lés jelzi, hogy minőségi munka folyik.  

A következő paralimpiai ciklusra vonatkozó, a sportág versenyrendszerében, 

szabályrendszerében várható változások: 

Úszásban nem számítunk érdemleges változásra a következő paralimpiai ciklusban.  

A helyszíni edzéslehetőségekre vonatkozó értékelés és az ezzel kapcsolatos észrevételek:  

Mivel a paraúszók ugyanazon a helyszínen akklimatizálódtak, mint egy hónappal korábban az 

úszók az olimpiára, minden megfelelően elő volt készítve. A csapattal ekkor Becsey János 

vezető edző tartott, az Ő beszámolója kiegészíti ezt, de a versenyzők és az edzők visszajelzései 

alapján, kifogástalan körülmények közt készülhetett mindenki. A verseny eredmények is ezt 

igazolják vissza.  

A versenyszervezéssel és lebonyolítással, az ezzel kapcsolatos kommunikációra vonatkozó 

részletek és észrevételek: 

Az úszásban tapasztalt, jól szervezett, ismerős csapat bonyolította a paralimpiát, természetesen 

sok helyi lelkes, hozzáértővel kiegészülve. Zökkenőmentesen, az elvárásoknak megfelelően 

zajlott az esemény.  

A paralimpiai utazás értékelése és az ezzel kapcsolatos észrevételek: 

Az ismert COVID helyzet miatt sok körülmény miatt a szokásosnál jóval kényelmetlenebb volt 

az utazás, de ezért senki sem hibáztatható, jelen helyzetben jobb megoldás nem létezett. Főleg 

az odautazás így is kényelmes volt, a repülőtéri hosszadalmas eljárásról tudtunk, fel voltunk rá 

készülve.  

A paralimpiai faluban az elhelyezés, az étkezés, a szolgáltatások értékelése és az ezzel 

kapcsolatos észrevételek: 

A paralimpián megszokott volt, puritán. A megelőző paralimpiához képest így is jobbnak 

mondható. Az étkezés kifogástalan. A szolgáltatások megfelelőek voltak.  

Az egészségügyi csapat tevékenységének értékelése és az ezzel kapcsolatos észrevételek: 

Szerencsére, érdemben nem kellet őket igénybe vennünk, de régóta dolgozunk velük, ismerjük 

jól egymást. Maximális a bizalom.  

A csapatiroda tevékenységének értékelés és az ezzel kapcsolatos észrevételek: 

A csapatirodán rendszeresen tartózkodtam, és ahogy lenni szokott, össze is barátkoztunk, 

mindenkivel, így nem annyira lehet mérvadó a véleményem. De: összeszokott, egységes csapat 

benyomását keltették. Szabó Kristóf és Ligárt Balázs felelős, szakmai tudásuk mellett a 

személyiségük is alapvetően alkalmassá teszi őket a feladatra. Jó volt ott lenni.  

A paralimpia úszóversenyein 61 ország 593 versenyzője vett részt.  

 



 
 

2. Európa Bajnokság – Funchal, Portugália, 2021. május 16-22.  

 

Sportolók:     Edzők, kísérők: 

Pap Bianka    Szabó Álmos edző  

Illés Fanni    Jancsik Árpád edző 

Száraz Evelin                Horváth Péter edző 

Konkoly Zsófia              Oberfrank Mária csapatvezető helyettes  

Payer Kata     Becsey János csapatvezető, vezetőedző 

Tóth Tamás    Grezner Mónika terapeuta 

Iván Bence     

Szabady Ádám    

    

A versenyen 43 ország sportolói vettek részt, főleg a paralimpiára készülő versenyzőket 

neveztek. Két erős nemzet nem vett részt a versenyen (Anglia, Hollandia). A csapat főleg női 

versenyzőink sikeres szereplésének köszönhetően ötödik helyen végzett az éremtáblázaton. 

 

A verseny részletes beszámolója: 

 

Utazók névsora: 

Sportolók: Iván Bence, Tóth Tamás, Szabady Ádám, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Illés Fanni, 

Adámi Zsanett, Tarr Réka, Payer Kata, Száraz Evelin 

Edzők, kísérők: Becsey János, Ligárt Balázs, Oberfrank Mária, Szabó Álmos, Jancsik Árpád, 

Horváth Péter, Pataki Fanni, Gyepes Ádám, Grezner Mónika, Rózsa Sándor  

A csapat létszáma összesen 20 fő volt. A 10 sportolót 10 kísérő támogatta. Minden csapattag 

munkájára szükség volt ahhoz, hogy az utazás, a klasszifikáció és a versenyeztetés egyaránt 

zökkenőmentes és sikeres legyen.  

Utazás: 

Az utazásra repülővel, két átszállással került sor Frankfurtban és Lisszabonban. Az utazást a 

Magyar Paralimpiai Bizottság szervezte. Az oda úton és a hazaúton is minden rendben ment a 

COVID helyzet miatti nehezített körülmények ellenére.  

Az Európa-bajnokság fő célkitűzése az volt, hogy a csapat minél eredményesebben szerepeljen 

közvetlenül a Paralimpia előtt és lássuk, hogy a COVID miatt a versenyzés szempontjából 

kimaradt másfél év után hol tartunk az ellenfelekkel összevetve.   

Száraz Evelint és Konkoly Zsófiát újra klasszifikálták a verseny előtt, az itt kapott kategóriában 

versenyeznek a tokiói Paralimpián.  

Az EB mezőnye erős volt, összesen 370 versenyző kvalifikálta magát, de néhány nagy nemzet 

(Nagy Britannia, Hollandia) sportolóinak többsége nem vett részt a megmérettetésen.   

A versenyt megfelelő színvonalon rendezték, a „buborékban” történő rendezés biztonságot 

nyújtott, de megnehezítette a szervezők és a résztvevők helyzetét.  



 
 

A magyar csapat eredményei:  

Név  Szül. év  Kategória  Versenyszám  Helyezés 

Pap Bianka  2000 S10 100 hát 1. 

Pap Bianka  2000 S10 400 gyors 1. 

Pap Bianka  2000 SM10 200 vegyes 1. 

Pap Bianka  2000 S10 100 gyors 1. 

Pap Bianka  2000 SB9 100 mell 2. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 400 gyors 1. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 100 pillangó 1. 

Konkoly Zsófia 2002 SM9 200 vegyes 1. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 100 hát 4. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 50 gyors 4. 

Illés Fanni 1992 SB4 100 mell 1. 

Illés Fanni 1992 S6 100 gyors 4. 

Illés Fanni 1992 SM6 200 vegyes 7. 

Illés Fanni 1992 S6 400 gyors 4. 

Száraz Evelin  2005 SB6 100 mell 1. 

Száraz Evelin  2005 S6 100 gyors 7. 

Száraz Evelin  2005 SM6 200 vegyes 6. 

Payer Kata 2004 SM9 200 vegyes 9. 

Payer Kata 2004 S9 100 gyors 9. 

Payer Kata 2004 S9 400 gyors 7. 

Payer Kata 2004 S9 100 hát 5. 

Tar Réka  2004 S9 101 hát 7. 

Tar Réka  2004 SB9 100 mell 7. 

Tar Réka  2004 SM9 200 vegyes DQS 

Adámi Zsanett 1994 S2 50 hát 5. 

Adámi Zsanett 1994 S2 100 hát 2. nm 

Iván Bence 2000 SM6 200 vegyes 3. 

Iván Bence 2000 SB6 100 mell 3. 

Iván Bence 2000 S6 50 pillangó 6. 

Iván Bence 2000 S6 100 gyors 10. 

Szabady Ádám 2000 S6 100 hát 7. 

Szabady Ádám 2000 SM6 200 vegyes 8. 

Szabady Ádám 2000 SB5 100 mell 6. 

Tóth Tamás 1992 S9 100 pillangó 15. 

Tóth Tamás 1992 SM9 200 vegyes 9. 

Tóth Tamás 1992 SB9 100 mell 10. 

Pap Bianka, Payer Kata - Illés 

Fanni - Konkoly Zsófia 

 
34 pont 4x100 

gyorsváltó 

2. 



 
 

Pap Bianka, Száraz Evelin, 

Konkoly Zsófia, Payer Kata 

 
34 pont 4x100 

vegyesváltó 

DQS 

 

Európa-bajnokság, 2021 Madeira (Funchal) - eredmények 

 Név  Szül. év  Kategória  Versenyszám  Helyezés 

Pap Bianka  2000 S10  100 hát  1. 

Pap Bianka  2000 S10  400 gyors 1. 

Pap Bianka  2000 SM10 200 vegyes  1. 

Pap Bianka  2000 S10  100 gyors  1. 

Pap Bianka  2000 SB9 100 mell 2. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 400 gyors 1. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 100 pillangó 1. 

Konkoly Zsófia 2002 SM9 200 vegyes  1. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 100 hát  4. 

Konkoly Zsófia 2002 S9 50 gyors  4. 

Illés Fanni 1992 SB4 100 mell 1. 

Illés Fanni 1992 S6 100 gyors  4. 

Illés Fanni 1992 SM6 200 vegyes  7. 

Illés Fanni 1992 S6 400 gyors 4.  

Száraz Evelin  2005 SB6 100 mell 1. 

Száraz Evelin  2005 S6 100 gyors 7. 

Száraz Evelin  2005 SM6 200 vegyes  6. 

Payer Kata 2004 SM9 200 vegyes  9. 

Payer Kata 2004 S9 100 gyors  9. 

Payer Kata 2004 S9 400 gyors 7. 

Payer Kata 2004 S9 100 hát 5. 

Tar Réka  2004 S9 101 hát 7. 

Tar Réka  2004 SB9 100 mell 7. 

Tar Réka  2004 SM9 200 vegyes  DQS 

Adámi Zsanett 1994 S2 50 hát 5. 

Adámi Zsanett 1994 S2 100 hát 2. non medal 

Iván Bence 2000 SM6 200 vegyes  3. 

Iván Bence 2000 SB6 100 mell 3. 

Iván Bence 2000 S6 50 pillangó 6. 

Iván Bence 2000 S6 100 gyors 10. 

Szabady Ádám 2000 S6 100 hát 7. 

Szabady Ádám 2000 SM6 200 vegyes  8. 

Szabady Ádám 2000 SB5 100 mell 6. 

Tóth Tamás 1992 S9 100 pillangó 15. 



 
 

Tóth Tamás 1992 SM9 200 vegyes  9. 

Tóth Tamás 1992 SB9 100 mell 10. 

Pap Bianka, Payer 
Kata - Illés Fanni - 

Konkoly Zsófia 
  34 pont 4x100 gyorsváltó 2. 

Pap Bianka, Száraz 
Evelin, Konkoly 

Zsófia, Payer Kata   34 pont 4x100 vegyesváltó DQS 

Pap Bianka 5 egyéni számban és két váltóban indult. 6 éremmel – 4 arany és 2 ezüst – tért 

haza. Az európai mezőny Bianka kategóriájában viszonylag kis létszámú, de az úszott 

időeredményei alapján világszinten is az elsők között van. Versenyzői kvalitásai jelen 

pillanatban kiemelik őt a csapatból, akár edzésmunkáját, akár a versenyen való szereplését 

tekintve.  

Illés Fanni 4 egyéni és egy váltó számban indult. 100 mellen Európa-bajnok és a 4x100-as 

gyorsváltó tagjaként ezüstérmes lett.  Tavaly vállműtéten esett át, mostanra sikerült ismét 

versenybe kerülnie, az EB-n bizonyította versenyzői kvalitásait. 

Konkoly Zsófia 5 egyéni számban és két váltóban indult, minden versenyszámban 

megjavította egyéni csúcsát, 3 arany és egy ezüstérmet szerzett. Zsófi példa arra, hogy a 

legmélyebb gödörből is lehet vissza út, ha a szakvezetés mellette áll és a sportoló is elszánt az 

eredmény érdekében.  

Adámi Zsanett két számban indult, a csapat legsúlyosabb mozgásállapotú versenyzője, sajnos 

a kategóriájában nagyon kevés a versenyző világszerte. 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 a csapatban azért is, hogy deklaráljuk, a versenysport nem csak az enyhe sérültek 

kiváltsága és persze fontos, hogy paralimpiai kvótával rendelkezik.    

Száraz Evelin a csapat legfiatalabb tagja, 3 egyéni és 1 váltó számban indult, 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 szintén 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 5 versenyszámban indult, a 4x100-as gyorsváltóban ezüstérmes lett. Mindkét váltó 

elindításához feltétlenül szükség volt rá.  

Szabady Ádám első világversenyén vett részt, 3 számban indult, mindannyiszor döntőbe 

jutott, 6, 7. és 8. helyezést ért. Az utolsó versenyszámát követően a szállodába visszaérve 

rosszul lett, ezt edzője, Gyepes Ádám jelezte Becsey János csapatvezetőnek, aki mentőt hívott 

és elkísérte a kórházba. Kórházi ellátást követően rövidesen visszamehetett a szállodába, majd 

a tervezett időpontban gond nélkül hazautazott. Rosszulléte miatt itthon kivizsgálás javasolt.  



 
 

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

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

Szorgalma, fegyelmezettsége, pozitív hozzáállása meghozta gyümölcsét.  Kategóriája nagyon 

erős, ennek ellenére komoly reményeket fűzünk további pályafutásához.  

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

Sajnos nem sikerült döntőbe jutnia.  

Az Európa-bajnokságon a csapat 9 arany, két ezüst és két bronzérmet szerzett, ez volt minden 

idők legeredményesebb Európa-bajnoki szereplése, a nemzetek között az éremtáblán az 5. 

helyen végeztünk.  Az eredményesség megtartásához azonban elengedhetetlen az utánpótlás-

bázis szélesítése, új sportolók és edzők felkutatása és bevonása. 

Az eredményességhez hozzájárult a Magyar Úszó Szövetség által biztosított lehetőség arra, 

hogy válogatott versenyzőink részt vehettek az épek Országos Úszó Bajnokságán 2020-ban 

Kaposváron, majd az Eb előtt Budapesten.  

 

3. Német Nyílt Bajnokság – 2021. június 17- 20.  

 

A versenyre a csapat repülővel utazott, két részletben, mert ezen a versenyen klasszifikálták 

Szabady Ádámot, sajnos minden úszás nemben egyel magasabb osztályba került. A verseny 

színvonalas volt, de az Európa bajnokság után versenyzőink pihenőt kaptak így csak egy 

felkészülési állomás volt a paralimpiára. Itt is a lányok tettek ki magukért Pap Bianka 400 

méter vegyesen Száraz Evelin meg 200 méter mellen úszott, világcsúcsot. 

A versenyen a Magyar Úszó Szövetség költségén vettünk részt. 

 

II. Hazai verseny 

 

Magyar Nyílt Paraúszó Bajnokság – Hódmezővásárhely 2021. május 1 – 2. 

A verseny a koronavírus járvány miatt elmaradt, megrendezésére a tervek szerint várhatóan a 

második félévben kerül volna sor, ami a járvány miatt szintén el lett halasztva, 2022-re.  

 

III. A felkészülési munka beszámolója 

 

1. Az edzések újra indítását koronavírus tesztek előzték meg, melyek eredményéről minden 

esetben tájékozódtam.  

2. Minden sportoló a saját egyesületében a saját edzőjével végezte el a szükséges edzésmunkát, 

ezen kívül egy külföldi válogatott edzőtábort tartottunk.  

3. Melegégövi edzőtábor – Törökország, Belek 2021. február 27. – március 20.  

Az edzőtábor célja a válogatott sportolók felkészítése volt a paralimpiára.  

Az edzőtábort a szövetségi kapitány kérésére két edző, Szabó Álmos és Becsey János vezette. 

 

Sportolók:    Edzők, kísérők: 

Illés Fanni   Szabó Álmos edző 



 
 

Pap Bianka    Becsey János edző 

Payer Kata  

Száraz Evelin  

Szabady Ádám  

   

 

1. Klasszifikáció: három versenyzőnk lett idén újra klasszifikálva 

Név szerint: Konkoly Zsófia S9 SB9 SM9 

                     Száraz Evelin S6 SB6 SM6 

                     Szabady Ádám S7 SB6 SM7 

2. Sportszakemberek 

Szövetségi kapitány: Dr. Sós Csaba. 

Vezetőedzők: Becsey János és Szájer Péter.  

Edzők: Magyarovits Zoltán, Szabó Álmos, Horváth Péter, Jancsik Árpád.  

Terapeuta: Grezner Mónika, Virág Vivien 

3. Versenybírók 

Németh Renáta, Lázár Rita, Bodrogi Viktor nemzetközi versenybíró, Erdélyi Krisztina 

hazai versenybíró.  

4. Kezdő sportolók: nincs és várhatóan nem is lesz, amíg az utánpótlás gondozásáról nem 

gondoskodunk.  

5. Hazai és nemzetközi képzések: nem terveztünk ilyet a koronavírus járványra tekintettel.  

6. Válogatottak aktuális névsora az év végén:  

Versenyzők: Iván Bence, Szabady Ádám, Pap Bianka, Illés Fanni, Adámi Zsanett, Konkoly 

Zsófia, Száraz Evelin. Payer Kata.  

7. Periféria válogatott:  

Tarr Réka.  

 

IV. A sportág 2022. év I. félévére vonatkozó felkészülési terve és aktualizálása  

 

• Kiemelt célok és periodizálás. 

A 2022-es év fő versenye: a Világbajnokság, 2022 június 12-18 között Madeirán. Továbbra is 

azok a versenyzők indítását tervezzük, akik döntőbe jutásra esélyesek. Mivel a 2021-es 

paralimpián nagyon eredményesen szerepelt csapat főszereplői még nagyon fiatalnak 

számítanak, az ő indításuk várható kiegészülve esetlegesen olyan fiatallal, aki a fenti 

szempontnak megfelel.  

A paralimpia és a VB korai időpontja miatt, a következő évben a hagyományos 3 makrociklus 

helyett egyet tervezünk, ami január 3.-án kezdődik és a VB-vel ér véget.  

• Kiemelt versenyek és edzőtáborok. 

 

Egy meleg égövi edzőtábort tervezünk és két belföldit. A versenyek közül az MPB-vel 

egyeztetett módon a paraúszók lehetőséget kapnak az épek versenyein való indulásra, ezen 



 
 

felül tervezzük végre, a Magyar Bajnokság megrendezését, amire az ismert okok miatt a tavalyi 

évben nem volt lehetőségünk. Nemzetközi versenyt Európában tervezünk, a Német bajnokság 

mellett – az anyagi lehetőségek függvényében – egy másik verseny is szóba jöhet, de a végleges 

nemzetközi versenynaptár most alakul.  

 

• Sportági válogatott keretek részletes felkészülési program tervezete. 

Az előzetes elképzelések szerint a következő edzőtáborokat tervezzük (Szabó Álmossal egyeztetve):  

- február 5.-19. Edzőtábor (Hódmezővásárhely/Kaposvár)  

- március 11.-április 2. Edzőtábor (melegégöv) 

- május 21.-június 4. Edzőtábor (Hódmezővásárhely/Kaposvár) 

 

A nemzetközi versenyek időpontjai még képlékenyek, de a korábbi éveknek megfelelően a 

Berlini Világ Kupán tervezzük a részvételünket és még egy, európai hagyományos nemzetközi 

versenyen, lehetőleg Világ Kupa futamon indulunk.  

 

Amikor végleges időpontjaink vannak, beleértve a Magyar Bajnokságot is, elkészítjük a 

részletes, hetekre bontott felkészülési tervet.  

 

• Klasszifikációs helyzetkép. 

1 Hotz Csenge 10 9 10 Madeira VB v. Berlin VK 

2 Molnár  Liliána 10 9 10   Berlin, v. Ligano VK 

3 Fehér  Ádám 10 9 10   Berlin, v. Ligano VK 

4 Krasznai Boglárka 10 9 10   Berlin, v. Ligano VK 

5 Tar Réka 9 9 9 Review Berlin, v. Ligano VK 

6 Grünfelder  Bence 0 0 0 Review Berlin, v. Ligano VK 

 

• Sportegészségüggyel kapcsolatos tervek, igények és észrevételek. 

Nincs. 

• Kezdő sportoló bevonásának koncepciója, lehetőségei. A feladatok megvalósításhoz 

szükséges igények. 

Első lépésként a klasszifikációt szereznénk megszerezni a korábban egyeztetett versenyzők 

részére nemzetközi szinten. A hazai, épek versenyrendszerébe történő bekapcsolódást tartjuk 

elsődlegesnek és az eddig eredményes műhelyek támogatását tervezzük.  

• Felkészüléssel kapcsolatos jövőbeli megoldandó feladatok/nehézségek (pl. 

akadálymentes pályahasználat, edzőtábor) 

Rendkívüli eset nincs, folyamatos a felkészülés.  



 
 

• A következő félévben várható nemzetközi szövetségek/partnerek látogatásai 

(név/dátum/látogatás célja) 

Nincs tervben.  

• Sportági és egyéni szponzorációs helyzetkép. 

Eseti, csak a nemzetközi szinten eredményes versenyzők esetében van, időlegesen.  

 

 

BELFÖLDI EDZŐTÁBOROK 2021 

 

Összesen 26 belföldi edzőtábort szerveztem, mely összesen több mint 1600 

vendégéjszaka, helyszínek Balatonfűzfő, Budapest, Debrecen, Hódmezővásárhely és Kaposvár 

voltak, az alábbiak szerint: 

 

BELFÖLDI EDZŐTÁBOROK 2021. 

Balatonfűzfő 2021.02.14-03.06 8 fő 

Balatonfűzfő 2021.04.25-05.14 6 fő 

Balatonfűzfő 2021.06.06-06.26 4 fő 

Balatonfűzfő, 2021.01.24-02.06 4 fő 

Balatonfűzfő, 2021.05.26-06.12 5 fő 

Balatonfűzfő, 2021.06.20-07.10 4 fő 

Budapest, 2021.02.28-03.20 1 fő 

Budapest, 2021.06.07-06.26 1 fő 

Budapest, 2021.06.21-07.07 1 fő 

Debrecen, 2021.01.24-30 3 fő 

Hódmezővásárhely 2021.01.10-23 9 fő 

Hódmezővásárhely 2021.02.21-

03.13 7 fő 

Hódmezővásárhely 2021.02.21-

03.13 1 fő 



 
 

Hódmezővásárhely 2021.05.30-

06.19 7 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.01.17-30 8 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.02.21-

03.13 2 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.04.25-

05.13 13 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.04.25-

05.15 3 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.06.06-18 5 fő 

Hódmezővásárhely, 2021.06.20-

07.03 3 fő 

Kaposvár, 2021.02.21-03.13 4 fő 

Kaposvár, 2021.05.30-06.24 1 fő 

Kaposvár, 2021.06.01-06 1 fő 

Kaposvár, 2021.06.08-23 3 fő 

Kaposvár, 2021.06.28-07.10 1 fő 

Kaposvár, 2021.07.04-10 3 fő 

 

PÁLYABEOSZTÁSOK 

Az NSK azon létesítményeibe, melyekkel a MÚSZ-nak megállapodása van (Császár-Komjádi, 

Duna Aréna, Kőér utca), heti szinten végzem el a pályák beosztását. Tehát heti szinten közel 

800 pályaóra beosztásáról gondoskodom, mely rendezvények, vízcsere, vagy egyéb anomáliák 

miatt folyamatos nyomon követést és törődést igényel. 

A Duna Aréna és a Császár-Komjádi Uszoda éves keretszerződéseit és azok alapján a hónapról-

hónapra történő, tételes elszámolást elkészítem és jóváhagyás után továbbítom a pénzügyre, 

számlázásra. 

2021-ben a májusi EB miatt volt komolyabb pálya-átrendezés, ilyenkor alternatív 

edzéshelyszínről gondoskodom a „hontalanná vált” úszók részére, hogy zavartalanul 

folytathassák a felkészülésüket. 

 

INFRA 



 
 

2021-ben nem került kiírásra új pályázat, viszont a korábban megítélt, de még le nem zárt 

támogatásokkal kapcsolatosan a BMSK Zrt-től folyamatosan érkeztek jóváhagyandó 

dokumentumok. Az ezzel kapcsolatos, szükséges adminisztrációt intéztem. 

A MÚSZ részére jóváhagyott keret felhasználása kapcsán az EMMI-vel egyeztetve 2022-ben 

tudjuk lehívni a forrást, és beszerezni a kívánt eszközöket. Ezzel kapcsolatban folyamatban 

van a közbeszerzési eljárás. 

 

2021. évi keretorvosi jelentés – dr. Kováts Tímea, dr. Sydó Nóra, dr. Csepregi Tímea, 

dr. Csulak Emese 

A válogatott keret folyamatos egészségügyi ellátását 2021-ben a három keretorvoson túl 

(nyíltvízi úszás: Dr. Csepregi Beáta, ifjúsági válogatott: Dr. Sydó Nóra, felnőtt válogatott: Dr. 

Kováts Tímea) Dr. Csulak Emese, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati 

Klinika munkatársa, valamint három masszőr (Györki Attila, Kurucz Attila és Ördög Gábor), 

Konyári Adrienn dietetikus, és Szabó György gyógytornász biztosította. Orvosaink az év 

minden napján, 0-24 órában telefonos elérhetőséget biztosítottak a versenyzők számára, 

bármilyen egészségügyi probléma esetén. Dr. Csepregi Beátának köszönhetően a 

versenyzőknek lehetőségük volt a soron kívüli sportorvosi vizsgálatra és engedély kiadásra is.  

Keretorvosaink  állandó telefonos elérhetősége mellett továbbra is nagy segítséget jelentett a 

Magyar Úszó Szövetség és a Semmelweis Egyetem között 2019-ben megkötött 

keretmegállapodás által nyújtott szolgáltatások igénybevételi lehetősége. Ezen túl a válogatott 

tagjai az Országos Sportegészségügyi Intézet, ill. az Intézet által működtetett Call Center 

szolgáltatásait is igénybe vehették, a korábbi évekhez hasonlóan. 

Az orvosi munkát Konyári Adrienn dietetikus egész évben folyamatosan segítette.   

A fizioterápia hasonlóan fontos szakterület Versenyzőink ellátásában. Szabó György segítségét 

egyre több sportoló veszi igénybe, ill. a korábbi Vállsérülés Prevenciós Programhoz hasonlóan 

a Jövő Bajnokai számára egy oktatással egybekötött projekt is elindult.  

A fentieken túl kiemelendő a masszőrök szerepe a válogatott felkészülésében. Györki Attila 

vezetésével a masszőrök összehangolt munkájának köszönhetően a válogatott tagjai 

rendszeresen, az év minden napján hozzájuthatnak a szolgáltatáshoz. A manuális terápia 

mellett a masszőröknek egyszerűbb fizikoterápiás eszközök használatára is van módjuk 

(SafeLaser, Hypervolt, TR Therapy). 

A 2020-as esztendőhöz hasonlóan, sajnálatos módon, a 2021-es évet is jelentősen befolyásolta 

a Covid-19 pandémia.  Szerencsére azonban, ha korlátozott körülmények között is, de 

Tokióban sor kerülhetett a 2020-ban elmaradt Olimpiai Játékokra. 

A Covid-ellenes oltások beadása elsősorban a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinikáján, illetve az Országos Sportegészségügyi Intézetben történt.  Minden 

válogatott sportoló részesült az alapimmunizáláson túl egy emlékeztető oltásban is. 

Az átfogó átoltottság ellenére sajnos előfordultak Covid-19 megbetegedések; ilyen esetekben 

minden alkalommal betartottuk az Országos Sportegészségügyi Intézet aktuális irányelveit. A 



 
 

sportolók poszt-Covid kardiológiai szűrését a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 

végezte. Ezek során kardiológiai szövődmény nem igazolódott. 

A nyári Olimpiai Játékokra indulási jogot szerző sportolók számára kötelező volt az Országos 

Sportegészségügyi Intézetben végzett szűrővizsgálatokon való megjelenés, azonban az úszók 

számára a kardiológiai szakvizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és 

Érgyógyászati Klinika végezte Dr. Sydó Nóra vezetésével. Prof. Müller Veronika irányításával 

(Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika) a válogatott sportolók pulmonológiai 

szűrővizsgálatára is sor került.  A válogatott sportolók nőgyógyászati szűrővizsgálatai a 

Semmelweis Egyetem II.sz. Nőgyógyászati Klinikáján történtek. Az utánpótlás válogatott 

tagjai is részt vettek sportkardiológiai szűrővizsgálaton a Semmelweis Egyetem Városmajori 

Szív- és Érgyógyászati Klinikán, Dr. Sydó Nóra és Dr. Csulak Emese vezetésével. A korábbi 

terveknek megfelelően, a rendszeres kardiológiai vizsgálatokat 2021. decemberében folytattuk.  

A 2021-es év során megtartott versenyek és edzőtáborok alkalmával az alábbiakban 

nyújtottunk személyes orvosi felügyeletet: 

• 2021. jan. 23 – febr. 13. Dubai, Egyesült Arab Emírségek, Edzőtábor (Dr. Csulak 

Emese) 

• 2021. márc. 10 - 14. Dubai, Egyesült Arab Emírségek, Nyíltvízi Világkupa (Dr. 

Csepregi Beáta) 

• 2021. márc. 23 - 27. Budapest, Felnőtt Országos Bajnokság (Dr. Csepregi Beáta, Dr. 

Kováts Tímea) 

• 2021. máj. 12 - 16. Budapest, Európa Bajnokság, Nyíltvízi úszás (Dr. Csepregi Beáta) 

• 2021. máj. 17 – 23. Budapest, Európa Bajnokság (Dr. Kováts Tímea) 

• 2021. jún. 26. Szeged, Nyíltvízi Országos Bajnokság (Dr. Csepregi Beáta) 

• 2021. júl. 3 – 11. Róma, Olaszország, Ifjúsági Európa Bajnokság (Dr. Csulak Emese) 

• 2021. júl. 21 - 26. Párizs, Franciaország, Nyíltvízi Ifjúsági Európa Bajnokság (Dr. 

Csepregi Beáta) 

• 2021. júl. 10 – aug.1. Tokió, Japán, Olimpiai Játékok, Medencés úszás (Dr. Sydó Nóra) 

• 2021. júl. 30. – aug. 8. Tokió, Japán, Olimpiai Játékok, Nyíltvízi úszás (Dr. Csepregi 

Beáta) 

• 2021. nov. 2 – 7. Kazany, Orosz Föderáció, Rövidpályás Európa Bajnokság (Dr. Csulak 

Emese) 

• 2021. nov. 11 - 14. Kaposvár, Rövidpályás Országos Bajnokság (Dr. Kováts Tímea) 

• 2021. dec. 16 - 21. Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek, Rövidpályás Világbajnokság 

(Dr. Sydó Nóra) 

 

Videólabor – Horváth Péter 

 

A Magyar Úszó Szövetség az elmúlt években sikeresen működtette és biztosította a szakmai 

feltételeket a „Videó labor” használatához. A működésben részt vettek Horváth Péter,                    

Zámbó Balázs a MUSZ részéről, a technikai feltételeket Krokovecz Viktor látta el az MNSK 



 
 

megbízásából. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva kijelenthető, hogy a mérések az idő 

előrehaladtával egyre több információval szolgálnak. 

A 2021. évben a felnőtt, ifjúsági válogatotton kívül a Jövő Bajnokai Program felső évjáratait 

is nagy létszámban vet részt a programba. A mérésekre érkezők egyhangúan a mérést követően 

úgy nyilatkoztak, hogy a mérésen kapott információk és a kiküldött anyagok, rengeteg adatot 

és hasznos meglátásokat tartalmaznak. A mérés során az edzőkkel és versenyzőkkel 

végignézett felvételekről szóban, azonnali értékelést kaptak. A rendszer első szakaszában egy 

azonnali visszajátszási folyamat látható, amit az edzők a versenyzőikkel közösen a rajt és a 

forduló visszajátszása után azonnal ki tudnak, értékeli. Ezt követően a felvételeket kielemezzük 

és a videókkal együtt megküldjük a kijelölt edzőknek. Az edzőkkel és versenyzőkkel való 

konzultációk alkalmával még mindig sok hibát tártunk fel. A rendszer segítségével, az azonnal 

megbeszélés és a videók visszanézése, sokat segít abban, hogy a szakmán kívül, a versenyző 

is szembesüljön az adott technikai hibákkal.                                              

Az azonnali visszajátszási funkció azóta is nagy siker, hiszen tanítvány és edző rögtön 

szembesül a hibákkal, amit az elkövetkező időben korrigálni, javítani tudnak. A rendszer 

második szakaszában a felvett anyagot kielemezzük, majd a kész anyagot az összes felvétellel 

együtt kiküldjük az edzők részére. A JB csoportok már tudományos hátteret is 

szolgáltathatnának a nyomon követéssel egybekötve. Ezekkel a gyerekekkel igazán hosszú 

távú munkát lehetne majd végezni, és feltétlenül szükséges is lenne arra, hogy a programban 

résztvevőket legalább évente egyszer újra tudjuk mérni. Itt javasolnám, hogy a tavaszi 

méréseket, ősszel, ugyanazokkal a gyerekekkel meg tudjuk ismételni. Fontos lenne, hogy az 

életkori sajátosságok figyelembe vételével képezzük, és hosszú távon javítsuk őket. Ennek a 

feltétel rendszernek a kialakításáról érdemes lenne elgondolkodni, hiszen az lenne a végcél, 

hogy mire felnőtt versenyzők lesznek, már ne szembesüljenek azokkal a hibákkal, mint a most 

vizsgált élvonalbeli versenyzők. A lehetőség még mindig óriási a rendszerben és véleményem 

szerint sokkal több van benne, mint amit az edzők és versenyzők kihasználnak belőle. 

A felvételeket az elmúlt évben már a Testnevelési Egyetem is szakdolgozat formájában 

vizsgálta. A dolgozatot olvasva még a laikusok számára is egyértelmű, hogy az adatok 

objektívek és a mérések során megfigyelhető különbségeket tárnak fel a vizsgált versenyzők 

között.  

 

 

Látható az éveket figyelembe véve, hogy a feldolgozott adatok mostanra komoly adathalmazzá 

nőttek, amit használva számos információt le tudunk már szűrni. Az elkövetkezendő időben 



 
 

feltétlenül meg kell oldani, hogy ezeket az adatokat rendszerezzük. A mérések elemzése során 

a részadatok sok olyan apró hibára derítettek fényt, amit az elején még mi sem vettünk észre. 

Az adathalmaz rendszerezésével és feldolgozásával a jövőben előre tudnánk jelezni a hiba 

feltárása után a megoldások lehetőségeit. 

 

 

Az elemzéshez szükséges paramétereket a vízben elhelyezett kamerák rögzítik és a mért 

adatokból számoljuk ki az elemzés. Az elemzés mindig egyedi mérések alapján történik és 

minden felvételt ellenőrzés követ. A rendszer automatikusan tárolja a felvételeket így a 

későbbiekben azokat össze tudjuk hasonlítani egymással. Ezeket az adatokat a mért versenyzők 

között és a saját versenyzőre vetítve kielemezett eredményekkel is össze lehet hasonlítani. Az 

egyéni fejlődés nyomon követésére biztonsággal tudnánk használni. Mivel minden versenyző 

egyedi elemzésben részesül, így folyamatosan meg tudjuk vizsgálni a hibák javítását. Az 

elemzéseket sokféle rendszerben össze lehet hasonlítani a későbbiekben, illetve a grafikonok 

segítségével könnyen szembetűnnek a különbségek.                                                                         A 

megszerzett adatokat korosztályonként és nemenként is vizsgálni lehetne az úszásnemeknek 

megfelelően. Természetesen számtalan lehetőséget rejt a rendszer és az elemzések értékelése. 

A diagrammákon látható adatok a rendszerben mért eredmények összehasonlítására 

szolgálnak, a megadott paraméterek választhatók így könnyen módosíthatók a kiválasztott 

adatok.  

 



 
 

  

 

 

A múlt évben a méréseken részvett versenyzők és a mért adatok elemzései: 

Versenyzők 86 

Alkalom 26 

Mérések 512 

Rajt elemzések 258 

Forduló 

elemzések 258 

  

Szögek Mélység Sebesség Feljövetel

1. adatsor 34,2 1,65 1,79 13,45

2. adatsor 36,3 1,38 1,98 14,22

3. adatsor 37,2 1,26 2,11 12,13

4. adatsor 28,1 1,06 2,22 10,1
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Mért adatok

1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor 4. adatsor
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5m / idő 10m / idő 15m idő

3. adatsor 2,55 36,25 4,79 39,47 1,67 5,65 2,23 5,13 8,11

2. adatsor 2,38 39,19 3,98 34,34 1,36 4,78 1,78 4,68 7,24

1. adatsor 2,48 38,08 4,55 28,08 1,09 6,05 1,84 4,11 6,66

Mért adatok összehasonlítása



 
 

A versenyzőknek a mérések során a leggyengébb a legjobb és a leghatékonyabb rajtjait és 

fordulóikat elemezzük ki, az elemzést követően ezeket küldjük meg a versenyzők edzőinek. A 

méréseken rögzített összes videót csatoljuk az elkészült anyaghoz. 

Az évek során ma már látjuk, hogy a méréseknek a feldolgozásával mennyi adat és eredmény 

van a birtokunkban. A megszerzett adatok feldolgozása és rendszerezése lenne a célkitűzés az 

elkövetkezendő időszakban. 

Összegezve, minden feltétel adott, hogy lassan tudományos vizsgálatokba kezdjünk, és ezzel 

segítsük a hazai úszók felkészülését. 

 

Anti-Dopping tevékenység – Ember Andrea 

Általános, ill. rendszeresen jelentkező feladatok: 

- A MACS, ill. a FINA/ITA tájékoztatása alapján a TP ill. RTP csoportba tartozó versenyzők 

tájékoztatása a csoportba kerülésről, ill. a csoportból való törlésről 

- A csoporttagsággal járó kötelezettségek betartásának ellenőrzése, pl. holléti nyilvántartás 

időbeni elkészítése, a holléti nyilvántartás formai követelményeinek ellenőrzése 

- A kötelezettségeket elmulasztó versenyzők számára segítségnyújtás: 

 - szabályok ismertetése, a szabályszegés következményeinek ismertetése 

- a MACS/FINA számára szükséges válaszlevél megfogalmazása, esetlegesen angol 

nyelvű fordítása 

- Az ADAMS rendszer használatához segítségnyújtás, belépési problémák megoldása, kitöltési 

követelmények ismertetése, technikai problémák kezelése 

- Általános tájékoztatás a holléti és egyéb doppingellenes szabályokról, a mintavételről, 

adatkezelésről, stb. 

- Visszavonuló versenyzők adminisztratív támogatása, a szükséges levelezés a FINA-val 

Egyéb feladatok 2021-ben: 

Január: A tartósan külföldön tartózkodó versenyzők doppingellenőrzésének megszervezésében 

való közreműködés az olimpiai doppingellenőrzésekhez. 

Május: A hazai megrendezésű Európa Bajnoksággal összefüggő holléti jelentések 

elkészítésében való segítségnyújtás. 

Június – július: A csapatgyűlésen doppingellenes, ill. az Olimpiára vonatkozó doppingellenes 

tájékoztató. A szükséges doppingellenes oklevelek ellenőrzése, segítségnyújtás az oklevelek 

megszerzésében. MOB által előírt kötelező doppingellenőrzések számának nyilvántartása, 

ellenőrzése, a MACS-csal való koordinálása. 



 
 

December: Az Abu Dhabi VB-re nevezett versenyzők doppingellenes oklevelének ellenőrzése, 

segítségnyújtás a megszerzéseben, az oklevelek kétnyelvűsítésének (magyar/angol) 

megszervezése, az oklevelek megküldése a FINA felé. 

Doppingvétséget senki nem követett el, a holléti mulasztások többsége már elévült. 

 

Versenybíró Bizottság – Szentirmay Andrea 

2021 évben a bizottság fő feladatai a következők voltak: 

I. Versenybíró képzés 

Ezzel kapcsolatosan: 

• Versenybíró képzés szabályzat aktualizálása 

• MUSZ versenyszabályzat aktualizálása 

• Versenybíró elméleti képzésnél felmerült kérdések véleményezése 

II. Országos Bajnokságok vezetőbíróinak jelölése, ellátása 

III. Nemzetközi FINA LEN jelölések 

 

I. Versenybíró képzés 

A versenybíró képzés gördülékeny menetéhez elengedhetetlenül szükség lenne egy képzési 

szabályzatra. A versenybírók képzése szabályzat tervezetét a bizottság összeállította és év 

elején eljuttatta a MUSZ-hoz véleményezésre. Tekintettel arra, hogy a nyíltvízi versenybíró 

képzés szabályzat még hiányzik az anyagból, így a szabályzat nem került ez idáig 

jóváhagyásra. A hiányzó nyíltvízi képzés szabályzatot bekértük a nyíltvízi bizottságtól.  

2020-ban tekintettel a kormány járványügyi megszorításaira a versenybíró képzéseket 

rendhagyó módon rendeztük. Ezt a gyakorlatot folytattuk 2021-ben. Ami alapján az elméleti 

képzéseket és vizsgákat online bonyolítottuk. A sikeres online elméleti vizsga után a 

versenybírók egy gyakorlati képzésen vettek részt, ami egyben gyakorlati vizsgának is 

megfelelt. Amennyiben ezt a leendő bírók sikeresen teljesítették, megkapták versenybírói 

licenszüket.  

A „Versenybíró képzés szabályzat” tervezete szerint a VBB képzés gyakorlati része minimum 

három teljes versenyen való gyakornoki részvételt ír elő. Tekintettel arra, hogy a versenybíró 

feladatok magabiztos, szakszerű ellátásához elengedhetetlen a gyakorlati tudás, a szabályzat 

tervezetében előírt minimum 3 gyakorlati nap szükségszerű lenne a jövőben a bíró képzéshez! 

A vizsgázott bírók első versenyei között szerepel sok esetben egy évjáratos országos bajnokság, 

ami kifejezetten nagy gyakorlatot, magabiztosságot igényelne. 

2021-ben a VB képzéseket a következő helyszíneken, és létszámmal bonyolítottuk: 

2021 versenybírói képzések  



 
 

Nyugat-Dunántúl Régió 

71 fő + 19 fő (GYŐR) továbbképzés 
Győr 

Sopron 

Zalaegerszeg 

Közép-Magyarország II. régió 
15 fő 

Budapest 

Észak-Magyarország Régió 
4 fő 

Miskolc 

Dél-Dunántúl Régió 

21 fő Kaposvár 

Pécs 

Észak-Alföld 

50 fő Debrecen 

Nyíregyháza 

Budapesti Úszó Szövetség 4 fő 

 

A képzés anyaga: a VB bizottság által 2021 év elején összeállított tematika alapján, illetve az 

akkor rögzített nemzetközi FINA listás bírók előadásaiból tevődik össze.  

Az előadások anyagai a következők voltak: 

1. Előadó: Szentirmay Andrea 

• Versenyek fajtái / Versenyszabályok hatálya MUSZ, FINA, (MUSZ. 1-2.) 

• Versenyek résztvevői, korosztályok, csapatvezető, (MUSZ 3-6.) 

• Versenykiírás (MUSZ. 6.) 

• Versenyek lebonyolítása (MUSZ. 7.-8.) 

• Versenyek szervezése (FINA SW. 1.) 

• Versenybíróság összeállítása, pozíciók, feladatok (FINA SW. 2.) 

• Előfutamok, középfutamok, döntők (FINA SW.3.) 

 

2.Előadó: Lukács Lilla 

• Négy úszásnem szabályai. A rajt. A verseny. (FINA SW. 4-10.) 

• Az időmérés (FINA SW. 11.) 

• Csúcsok (FINA SW. 12.) 

• Elektromos időmérő (FINA SW. 13.) 



 
 

 

3.Előadó: Párkány Gabriella 

• Általános szabályok (FINA GR. 1-5.) 

- Nemzetközi kapcsolatok, versenyzés külföldön, viselkedési formák 

- Sportruházat, reklámozás 

• Kizárás, Visszalépés, (FINA GR. 7.) 

• Versenyrendezésre vonatkozó általános szabályok, óvás (VB, VK, Olimpia) (FINA GR 

9-10.) 

• Versenyrendezésre vonatkozó hazai szabályok, óvás (MUSZ 9-11.) 

• Verseny jegyzőkönyv (MUSZ 11.) 

• MUSZ általános rendelkezések (MUSZ 12.) 

 

4. Előadó: Kemény Petra 

• Létesítmény szabályok, (FINA FR. 1- 2.) 

- uszodák 

- uszoda felszerelés 

- hát rajtgép 

• Olimpiai Játékok, VB rendezésére alkalmas uszodák, felszerelésük (FINA FR. 3.) 

• Automata, félautomata berendezések (FINA FR. 4.) 

 

A fenti előadások több esetben a MUSZ versenyszabályzatban foglaltakra hivatkoznak  

Tekintettel arra, hogy a MUSZ versenyszabályzat jelen pillanatban átdolgozás alatt van, a 

legutolsó 2011-ben kiadott szabályzat már elavult és nem elérhető, ezért elengedhetetlenül 

szükséges a MUSZ versenyszabályzat mielőbbi aktualizálása. A Bizottság a javaslatait a 

MUSZ versenyszabályzattal kapcsolatban a MUSZ-hoz eljuttatta. 

II. Országos Bajnokságok vezetőbíróinak jelölése, ellátása 

III.  Nemzetközi FINA LEN jelölések 

Lásd táblázat: 

A VBB által az Országos bajnokságra jelölt bírók a feladatokat maradéktalanul ellátták 

(jelentések mellékelve)  

A mellékelt jelentések, illetve a gyakorlati tapasztalat alapján az Országos Bajnokságok 

versenykiírásával - verseny szabályzatával kapcsolatban javaslom a döntőkből való visszalépés 

pénz befizetéshez kötni. 

Sok esetben a számos visszalépés miatt a döntőkbe azok a versenyzők kerültek be, akik az 

előfutamokban hátul a huszadik hely környékén végeztek. 

A nagy számú visszalépés a versenyhez való hozzáállás komolytalanságát feltételezi. 

A visszalépés a FINA szabályzatban is pénz befizetéshez kötött (100 SFR). 



 
 

A nemzetközi FINA-LEN versenyeken a VBB által javasolt és a MUSZ által jelölt bírók 

jelölését a nemzetközi szövetségek elfogadták. 

A jelölt bírók a versenyeken a rájuk bízott feladatokat maradéktalanul ellátták, kiválóan helyt 

álltak. 

Verseny Időpont Helyszín Vezető bíró Starter 

Országos Felnőtt Bajnokság 
2021. március 

23-27 
Duna Aréna  

Kemény Petra, 

Szentirmay Andrea 

Bodrogi 

Viktor 

Országos Rövidpályás 

Felnőtt Bajnokság 

2021. 

november 11-

14 

Kaposvár 
Kemény Petra, 

Lukács Lilla 

Bodrogi 

Viktor 

Országos Ifjúsági 

Bajnokság 

2021. június 

02-05 
Kaposvár 

Párkány Gabriella, 

Sass Katalin 

Bodrogi 

Viktor 

Országos Serdülő 

Bajnokság 

2021. július 

28-31 
Debrecen Párkány Gabriella   

Országos Gyermek 

Bajnokság 

2021. július 

21-24 

Hódmezővásárh

ely 
Lázár Olga   

Országos Cápa Bajnokság 
2021. július 

14-17 
Szeged Lukács Lilla   

Budapest Bajnokság 
2021. június 

16-19 
Budapest  Szentirmay Andrea 

Bodrogi 

Viktor 

LEN EB 
2021. május 

17-23 
Duna Aréna 

Szentirmay 

Andrea, 

Kemény Petra, 

Lukács Lilla, 

Párkány Gabriella, 

Sass Katalin, 

Bodrogi 

Viktor 

Világ Kupa Budapest 
2021. október 

07-09 
Duna Aréna 

Kemény Petra, 

Szentirmay Andrea 

Bodrogi 

Viktor 

Rövidpályás EB 
2021. 

november 2-7 
Kazany 

Párkány Gabriella, 

Sass Katalin 
  



 
 

Rövidpályás VB 2020-as 

jelölés 

2021. 

december 16-

21 

Abu-Dhabi Lukács Lilla   

 

A VBB által az Országos bajnokságra jelölt bírók a feladatokat maradéktalanul ellátták 

(jelentések mellékelve)  

A mellékelt jelentések, illetve a gyakorlati tapasztalat alapján az Országos Bajnokságok 

versenykiírásával - verseny szabályzatával kapcsolatban javaslom a döntőkből való visszalépés 

pénz befizetéshez kötni. 

Sok esetben a számos visszalépés miatt a döntőkbe azok a versenyzők kerültek be, akik az 

előfutamokban hátul a huszadik hely környékén végeztek. 

A nagy számú visszalépés a versenyhez való hozzáállás komolytalanságát feltételezi. 

A visszalépés a FINA szabályzatban is pénz befizetéshez kötött (100 SFR). 

 A nemzetközi FINA-LEN versenyeken a VBB által javasolt és a MUSZ által jelölt bírók 

jelölését a nemzetközi szövetségek elfogadták. 

A jelölt bírók a versenyeken a rájuk bízott feladatokat maradéktalanul ellátták, kiválóan helyt 

álltak. 

Nemzetközi feladatok – Szántó Dávid 

A coviddal és halasztásokkal terhelt 2020-as év után reménykedve, bár egy kicsit félve néztünk 

a jövőbe 2021 kezdetén. Reménykedtünk, hogy végre meg lehet rendezni azokat a nemzetközi 

eseményeket, amelyek elmaradtak az előző évben; ugyanakkor féltünk is, mert a covid 

jelenléte, fenyegetése megsokszorozta az elvárásokat és a nyomást a MÚSZ nemzetközi 

csapatán. 

 

Előzetesen annyit tudtunk, hogy az Európai Úszó Szövetség (LEN) 2020 májusáról előbb az 

év augusztusára, majd 2021 májusára halasztotta a budapesti Európa-bajnokságot. Kérdéses 

volt az őszi úszó Világkupa sorsa, amely 2018 óta minden évben hatalmas siker volt a Duna 

Arénában, ugyanakkor a pandémia miatt 2020-ban nem került megrendezésre. Ezen felül 

közeledett az őrségváltás időpontja a nemzetközi szövetségben: a júniusi FINA-kongresszus 

rendkívüli jelentőséggel bíró sportdiplomáciai eseménynek ígérkezett, amelyen 12 év után 

választott új elnököt és komplett Bürót az úszósportot irányító szervezet. Mindent egybevetve 

tehát igencsak mozgalmas volt a 2021-es év nemzetközi szempontból. 



 
 

1. LEN Európa-bajnokság 

Hatalmas sportdiplomáciai siker volt, hogy annak idején Budapest elnyerte a világ egyik 

legjelentősebb sporteseményének rendezési jogát. A LEN egyik alapítójaként a Magyar Úszó 

Szövetség mindig is jelentős szerepet töltött be az európai úszó életben, amelyet nem csak az 

összesített EB-éremtáblázaton elfoglalt, előkelő (4.) helyezés támaszt alá, hanem az is, hogy 

egyedülálló módon már a hatodik úszó EB-t készültünk megrendezni 2020-ban (1926, 1958, 

2006, 2010 és 2012 után). Összehasonlításképpen: Nagy-Britannia 4 (Anglia 3, Skócia 1), 

Németország összesen szintén 4 (NDK 1, NSZK 1, Németország 2), míg Olaszország, 

Spanyolország és Ausztria 3-3 alkalommal lehetett házigazda. Nem túlzás tehát: az európai 

úszócsalád hazajár Magyarországra.  

Ugyanakkor a 2021 májusára halasztott esemény teljesen újszerű volt a maga nemében. Az 

előkészületek során, a pandémia hazai harmadik hullámának csúcsán született meg a döntés, 

hogy buborékban fogjuk megrendezni a versenyeket, amire korábban nem csak a LEN, hanem 

általánosságban a sportvilágban sem volt még példa – vagyis hogy egy ekkora eseményt, 

amelynek ennyi résztvevője van, egyetlen hatalmas buborékba vonjunk. Óriási vállalkozásnak 

tűnt mindez, hiszen valamennyi érintett területnek hozzá kellett tennie a magáét, egyszersmind 

újra kellett terveznie mindazt, amit addig versenyrendezésről gondolt. Ebbe – a teljesség igénye 

nélkül – az akkreditációtól és a biztonságtól kezdve a médián, marketingen és az önkénteseken 

át a szállásig és logisztikáig bezárólag valóban minden egyes terület beletartozott. Ezekkel a 

sokszorosan nehezített körülményekkel vágtunk tehát neki az Európa-bajnokság 

szervezésének. Bár sokáig igyekeztünk, az sajnos ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a 

közvetlenül az EB utánra tervezett Masters versenyeket nem fogjuk tudni megrendezni, hiszen 

ahhoz további tízezres létszámmal kellett volna bővíteni a már így is rekord méretű buborékot 

– ráadásul pont azt az extra élményt vettük volna el a Masters sportolóktól, ami 

megkülönbözteti az ő versenyeiket a „rendes” világversenyektől, nevezetesen a kötetlenséget, 

városnézést, szabadságot, amik egy buborékban értelemszerűen nem reális opciók. 

 



 
 

 

1. ábra: a buborékba költözők számára készített rövid tájékoztató 

Valamelyest szintén nehezítette a szervezést, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben 

nagyon magas lett a részvétel. A buborék nemhogy elriasztotta volna a többi szövetséget, 

inkább lehetőséget láttak benne, és örültek, hogy végre nagy nemzetközi versenyen vehetnek 

részt. Ennek köszönhetően rekord részvétel jött össze: a LEN 52 tagállama közül az állandóan 

távolmaradó és valós úszósporttal nem is igazán rendelkező Gibraltárt leszámítva 51 jelen volt 

Budapesten, márpedig korábban hasonlóra még nem volt példa! Csak az úszóversenyeken 726-

an vettek részt (műugrásban 137, szinkronúszásban 154, nyíltvízen pedig 84 volt a versenyzői 

létszám). 

NOC COUNTRY TOTAL 

ALB  Albania 4 

AND  Andorra 4 

ARM  Armenia 5 

AUT  Austria 19 



 
 

AZE  Azerbaijan 4 

BEL  Belgium 15 

BIK 

Bosnia-

Herzegovina 3 

BLR  Belarus 10 

BUL  Bulgaria 7 

CRO  Croatia 9 

CYP  Cyprus 4 

CZE  Czech Republic 16 

DEN  Denmark 20 

ESP  Spain 28 

EST  Estonia 10 

FAR  Faroe Islands 1 

FIN  Finland 13 

FRA  France 28 

GBR  Great Britain 39 

GEO  Georgia 2 

GER  Germany 22 

GRE  Greece 18 

HUN  Hungary 61 

IRL  Ireland 8 

ISL  Iceland 5 



 
 

ISR  Israel 18 

ITA  Italy 48 

KOS  Kosovo 8 

LAT  Latvia 6 

LIE  Liechtenstein 2 

LTU  Lithuania 12 

LUX  Luxemburg 8 

MDA  Moldova 4 

MKD  North Macedonia 6 

MLT  Malta 5 

MNE  Montenegro 2 

MON  Monaco 4 

NED  Netherlands 26 

NOR  Norway 12 

POL  Poland 36 

POR  Portugal 16 

ROU  Romania 5 

RUS  Russia 30 

SLO  Slovenia 9 

SMR  San Marino 3 

SRB  Serbia 11 

SUI  Switzerland 18 



 
 

SVK  Slovakia 15 

SWE  Sweden 24 

TUR  Turkey 25 

UKR  Ukraine 18 

   

  

726 

1. táblázat: a 2021-es LEN Európa-bajnokság úszóversenyeinek résztvevői 

 

Mindent egybevetve sokkal több olyan feladattal kellett foglalkozni, mint korábban bármilyen 

más esemény szervezése kapcsán. Az állandó fertőtlenítés, távolságtartás egy idő után 

megszokottá vált, ugyanakkor nehéz volt mindenkit rávenni az alkalmazkodásra. Korábban 

soha nem látott méretű, mintegy 4.000 fős buborékot kellett létrehozni és fenntartani, amelyben 

a versenyzőkön, edzőkön, csapattagokon kívül valamennyi érintett beköltözött – ideértve a 

teljes hazai és nemzetközi médiát, a közel 200 önkékntest, az egészségügyi és biztonsági 

csapatot, a komplett LEN családot bíróstól és Büróstól, no meg a jócskán 100 fölötti létszámú 

szervező bizottságot is. Tudtuk jól, hogy a világ ránk figyel, hiszen a budapesti EB minden 

szempontból mintaként szolgált a közelgő tokiói olimpia számára. (Apróság, de tény: a nézők 

nélküli lebonyolítás hátrányait igyekeztünk a lehető legjobban kiküszöbölni, ennek egyik 

formája volt a versenyek végén a győztes családtagjainak megjelenítése a videófalon – egy 

olyan ötlet, amely két hónappal később, az ötkarikás játékokon is visszaköszönt.) 

  

Szigorúan véve az úszóversenyek megrendezésével az alábbi csapat foglalkozott:  

  

Budapest EB 2020 Versenyrendezés csapat, úszás Név 

Operatív igazgató: Szántó Dávid 

Sportszakmai igazgató: Dr. Török Enikő 



 
 

Műszaki igazgató: Ralovich Gábor 

Verseny igazgató: Szájer Péter 

Versenyi igazgató helyettes Katona Zsolt 

Versenymedence vezető felelős: Fikó Attila  

Versenymedence, bemelegítő medence, igazgatás, 

Rajtlisták, eredmények, QR kód, Djogni Ábel (versenymedence is) 

Versenymedence, bemelegítő medence, Maszkok-

Rádiók felügyelete osztása, Kosaras háttérmunka Gönci Olivér (Dagály felügyelet) 

    

First Call-Last Call, Rajt listák-Eredmények, Omega Joó Sára 

  Cerva Szabolcs (Dagály felügyelet) 

Edzésbeosztás kezelése google drive Vécsei Emese 

Info pult, Akkreditáció, Lost&Found Vári Beáta + érmesvadász! 

  Vladár Márió 

Kosarasok vezetője  Kelemen Dóra 

Kosarak fertőtlenítés, pótlás, elhagyott szerelések, Gyányi Enikő 

Versenymedence felügyelet, sporteszközök, 

beengedés: Spisák Vivien 

 Versenymedence felügyelet, sporteszközök, 

beengedés:  Lázár Olga 

 

Már az edzésnapokkal kapcsolatosan lehetett érezni, hogy az országok csapatvezetői is 

rendkívül feszültek, kb 300 levelet váltottunk a szövetségekkel, ki-mikor-hogyan, milyen 

feltételek között tud majd edzeni a vízben és szárazföldön egyaránt. Nagyon nehezen fogadták 

el az edzők a Covid protokoll szigorú szabályait (pl: buszok fele létszámmal, pályahasználat 



 
 

50 m/10 fő-ben maximalizálva az edzésekhez és bemelegítéshez). Érdekes kettőség volt 

megfigyelhető az elején, hogy a csapatok extrém biztonságot kértek a sportolóiknak 

mindamellett, hogy egyébként minden menjen ugyanúgy, ahogy a többi világversenyen 

szokott.  

A korábbi világversenyekhez képest sokkal többet foglalkoztunk az előkészületekkel, az edzés 

napokon történő csapatbeosztással a Dagály medencében, Duna Arénában (bemelegítő, 

verseny medence), a verseny közbeni edzéslehetőség Google Drive rendszerének kitalálásával 

a Dagályban, ami utólagosan nagy sikert aratott és flottá tette a kinti edzések menetét. Ilyen 

feladat volt még a csapathelyek kijelölése a preperation areában, vagy a lelátón történő precíz 

csapatelhelyezések a szurkoláshoz, verseny megtekintéséhez. A covid marshallok, a maszkok 

és fertőtlenítők helyének precíz kijelölése a SOTE-val történő megbeszélés után szintén egy 

kulcs momentum volt. Az imént felsorolt lépéseket szemléltetem képekkel is. Az 

előkészületekhez tenném még hozzá azt is, hogy a LEN Technical Swimming Committee 

(TSC) részéről Craig Hunter és Jens-Christian Iversen volt vezetőként kijelölve, túlzás nélkül 

állíthatjuk, hogy ebben a pozícióban ők a legjobbak a LEN-nél. Craiggel folyamatosan 

levelezésben voltunk és minden apró részletet végigbeszéltünk, végigvettünk. A legszigorúbb 

checklistjén is sikerült átmenni, ami előre jelezte: az úszóversennyel nem lesz gond. 

 



 
 

2. ábra: Edzésnapokon történő csapatbeosztás 

 

 

3. ábra: Versenynapokon történő edzéslehetőségek foglalása 

 

 

 

 

4. ábra: Déli lelátó beosztása a csapatoknak és edzőknek a verseny megtekintésére 

 



 
 

 

5. ábra: Eredmények, Rajtlisták megtekintése: nyomtatás helyett QR kódot készítettünk 

 

 

6. ábra: Duna Aréna terhelése a versenynapokon 

(A csapatok nyomására a két session között is nyitva kellett maradnunk a bemelegítő 

medencében is) 



 
 

 

7. ábra: a Duna Aréna területének felosztása  

 

 



 
 

8. ábra: Csapatelhelyezések a bemelegítő medencénél, az emeleten és a teraszon; per 

fő/nm, syma fallal elválasztva 

 

 

A versenyek lebonyolításával nem is volt probléma, negatívan egyedül az időmérést és 

akkreditációt végző Microplus technikai hibái nyomták rá a bélyegüket a szervezésre. Sajnos 

állandó konfliktus volt az olasz cég képviselőivel, akik maximálisan élvezték a szintén olaszok 

irányította LEN bizalmát, ugyanakkor rengeteg amatőr hibát vétettek. Ezek egyike vezetett 

oda, hogy majdhogynem példátlan módon meg kellett ismételni a 100m női hát döntőjét, mert 

az egyik pályán nem hallatszott megfelelően a rajtot jelző dudaszó. A döntést az újraúszásról a 

LEN vezetése a TSC-vel, valamint az összes érintett ország csapatvezetőjének egyetértésével 

hozta meg. Szervezőként igyekeztünk alkalmazkodni, illetve a károkat enyhíteni (az 

ezüstérmét elvesztő) Kira Toussaint-nek másnap átadott „Sportsmanship award”-dal. A 

holland hölgy meghatottan vette át a plakettet, és biztosított bennünket arról, hogy a malőr 

dacára pozitív érzésekkel távozik majd Budapestről. 

 

Ami pedig a buborékot illeti: a Merkely professzor vezette egészségügyi team remekül 

működött együtt a szervező bizottsággal. A szűrőteamek elsődleges prioritásként úgy kerültek 

felállításra, hogy a sportolók és kísérőik, valamint a LEN hivatalos delegáltjai számára a lehető 

legegyszerűbb, legkényelmesebb megoldást kínálják a kötelező szűrésekre. Emiatt a szűrési 

pontok helyszíne a 7 hotel lett (a Margitszigeten összevonva a Thermál és a Grand hotelek 

szűrése a Thermál szűrőpontokra), ami kiegészült a Duna Aréna szűrőponttal.  



 
 

Emellett a Duna Aréna külső részén – konténerben – kiegészítő szűrőpontot állítottunk fel a 

kiszolgáló cégek dolgozói számára, így számukra volt egy olyan szűrőpont felállítva, ami nem 

a buborékon belül helyezkedett el, így az új beforgók számára is volt lehetőség a rendezvény 

keretein belül szűrődni. A rendezvény során előfordult, hogy nem tervezett szűréseket kellett 

megvalósítani, ezen esetekben egy mobil szűrő team utazott a megfelelő eseti azért, hogy az 

érintett számára a lehető legkényelmesebb megoldást biztosítsunk. 

A szűrőteamekben összesen 127 fő dolgozott, mindannyian a Semmelweis Egyetem dolgozói 

és/vagy diákjai voltak, közülük sokan külföldiek is. Az összes ledolgozott munkaóra 7963,5 

volt. A résztvevők hazautazását nyomatott-pecsételt többnyelvű leletekkel segítettük. Ilyen 

formán 1609 lelet került kiadásra a hotelekben. A szűrőteamek irányítását a Semmelweis 

Egyetem orvosai irányították, összesen 8 fő vett részt ebben a munkában. A teamek a 

hotelekben tervezetten naponta 7:00 – 21:00-ig álltak rendelkezésre, de amikor szükség volt 

rá, akkor addig maradtak, amíg a vendég megérkezett a hotelbe - az első magyarországi 

szűrésre - közvetlenül a repülőtérről. A legkésőbb levett minta mintavételi időpontja hajnali 

02:30 volt, ezt követően a minta 30 percen belül a Semmelweis Egyetem laborjába érkezett, 

ahol a kiértékelés, és az eredmény emailen történő megküldése a vendég reggeli ébredéséig 

megtörtént. 

Mivel a LEN elvárása az volt, ahogy a minták a mintavételt követően 5 órán belül kerüljenek 

kiértékelésre, ezért a 7+1 helyszínről, az átlagos budapesti forgalmat alapul véve az egyetlen 

megoldás az volt, hogy a dugóban is szinte standard átlagsebességgel közlekedni tudó 

kerékpáros futárokra („Hajtás pajtás”) bízzuk a mintaszállítást a Semmelweis Egyetem 

épületéig. Gépkocsival a feladat megoldhatatlan lett volna, lévén egy átlagos kör ideje a reggeli 

– délutáni dugóban közel háromszorosa autóval, mint kerékpárral, így az 5 órás időablakba 

nem fért volna bele a gépkocsis szállítás. 

A futárok tökéletesen teljesítettek, volt olyan, aki 200km-t (!) kerékpározott Budapesten az 

egyik legnehezebb napon. Összességében 28 fő teljesített számunka futárszolgálatást, a teljes 

általuk letekert távolság 17.800 km volt, ami megfelel a Budapest – Tokió – Budapest 

távolságnak. A mintákat a futárok csak a Semmelweis Egyetem Központi Laboratóriumának 

bejáratáig hozták, ahol külön team vette át a mintákat, és vitték be személyesen az egyetemi 

laborba. A PCR minták feldolgozása a Semmelweis Egyetem központi Laboratóriumában 

történtek, extra sürgős esetben 50 percen belül, standard esetben 3-4 óra alatt, így az 5 órás 



 
 

időablakba néhány kivétellel benne volt az összes kiértékelés. Az 5 órát meghaladó 

eredményközlések száma ezrelékben sem mérhető. Az egyetemre beszállított és kiértékelt PCR 

minták darabszáma: 18 366 darab volt, ebből mindössze 4 db lett pozitív (2 bíró és 2 

versenyző), ami 0,022%-nak felel meg!  

 

2. sportdiplomácia 

Sportdiplomáciai szempontból két jelentős esemény is várt ránk 2021-ben: a FINA és a LEN 

éves kongresszusa. Előbbi már csak azért is kiemelt fontossággal bírt, mert ezen választották 

meg a 2009 után leköszönő Julio Maglione utódját, továbbá a komplett Bürót, amelyben 

Gyárfás Tamás révén szintén több mint egy évtizede volt képviselője a magyar úszósportnak.  

A szervezet élére az egyetlen elnökjelölt a korábbi első alelnök, a kuvaiti Huszain Al-

Muszallam volt, akivel régóta szoros kapcsolatot ápolunk. Ennek egyik legfontosabb eleme az 

arab sportdiplomata azon ötletének a felkarolása volt, amely keretében magyarországi 

egyetemeken tanulhatnának és magyar edzőkkel készülhetnének FINA-ösztöndíjas sportolók. 

A hosszú tárgyalási folyamat eredményeként, Al-Muszallam úr még alelnökként érkezett 2021 

májusában Magyarországra, hogy aláírja az erről szóló szándéknyilatkozatot a Semmelweis 

Egyetem, illetve a Corvinus Egyetem rektorával.  

 



 
 

 

 

Ezen látogatás keretében sikerült megszervezni egy találkozót Orbán Viktor miniszterelnökkel 

is, amely tovább erősítette nemzetközi pozícióinkat. Mindezek hatására úgy vághattunk neki a 

dohai FINA Kongresszusnak, hogy tudtuk: a MÚSZ jelöltje, a fenti sportdiplomáciai 

események előmozdítója, Fürjes Balázs nemzetközi sporteseményekért felelős államtitkár jó 

eséllyel bekerülhet majd az újonnan alakuló FINA Büróba. Huszain Al Muszallam be is tartotta 

a szavát: 2021. június 6-án Magyarország egyike lett azon nemzeteknek, amelyek képviselőt 

küldhetnek a FINA vezető testületébe. Ezen felül egyedülálló módon öt jelöltünk is bekerült 

az újonnan alakított reform bizottságokba. További érdekesség – egyben jelzi hazánk 

kitüntetett szerepét –, hogy Al Muszallam úr egyik első elnöki látogatása éppen 

Magyarországra vezetett. 



 
 

A 2021 májusáról őszre halasztott LEN Kongresszuson szintén fontos szerepet kapott a Magyar 

Úszó Szövetség, hiszen ismét házigazdaként kellett helytállnunk. Az Európa-bajnoksággal 

ellentétben ezúttal nem kellett buborékkal készülni, de természetesen szigorú covid protokollt 

vezettünk be, hogy az eseményre érkező, mintegy 150 külföldi vendég biztonságban érezhesse 

magát. Annak ellenére, hogy nem választó kongresszusról volt szó, rendkívül magas volt a 

résztvevők száma: több mint 40 nemzeti szövetség küldte el képviselőit Budapestre. 

 

 

 

3. Úszó Világkupa 

A Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) egyik legnagyobb rendezvénye az Úszó Világkupa 

pénzdíjas versenysorozata. A FINA-val kötött megállapodás értelmében Budapest 2018-2021-

ig fixen otthont adhatott a Világkupa egyik állomásának. Az első, 2018-as verseny óriási 

szakmai és közönségsikert aratott, amelyet a 2019-es, majd a 2021-es esemény is meg tudott 

ismételni (a 2020-as verseny a pandémia miatt elmaradt). Mindezek megerősítették 

Magyarország pozícióját mint a világ egyik legjobb úszónemzete és a világ egyik legjobb 

úszóverseny-rendező országa. Nem túlzás, a FINA Világkupa-sorozata valósággal új életre kelt 

Budapesten. Miközben több állomáson küszködnek mind a mezőnnyel, mind a megfelelő 

hangulat kialakításával, nálunk rendre részvételi rekord születik, és a nézőszám is jócskán 

felülmúlja azt, ami bárhol másutt megszokott. 

Az elmúlt években állandósult, hogy a versenyeket három régióban, a Távol-Keleten, a Közel-

Keleten és Európában rendezik. A koronavírus-járvány miatt azonban 2021-ben mind a két 

távol-keleti állomás lemondásra került, így az alábbi helyszínek maradtak a versenynaptárban:  



 
 

 

Helyszín Dátum 

Berlin 2021. október 1-3. 

BUDAPEST 2021. október 7-9. 

Doha 2021. október 21-23. 

Kazany 2021. október 28-30. 

 

A részvételi adatokat tekintve megint csak sikerült rekordot döntenünk, hiszen messze nálunk 

voltak a legtöbben, és nem csak mennyiségben, minőségben is kiemelkedő volt a budapesti 

mezőny. Míg Berlinben 26 ország 179 versenyzője állt rajthoz, addig nálunk 5 kontinens 33 

országából összesen 357 úszó nevezett. Külön kiemelendő, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 

2021-ben is igyekeztünk a lehető legtöbb hazai versenyzőnek indulási lehetőséget biztosítani: 

a FINA-val kötött egyezség értelmében 156, klubszínekben induló magyar úszó nevezhetett a 

versenyre.  

 

A szervező csapat hasonlóképpen épült fel, mint a legtöbb eseményünkön, vagyis már bevált 

szervező csapat dolgozott a Világkupa sikeréért.  

9. ábra: a Szervező Bizottság felépítése 



 
 

Természetesen a koronavírus-járvány erre az eseményre is rányomta a bélyegét, ugyanakkor 

felüdülés volt, hogy nem kellett szigorú és teljesen steril buborékot fenntartani a Világkupa 

alatt. Ettől függetlenül persze volt covid protokoll, amelynek értelmében három zónára (piros-

sárga-zöld) osztottuk a versenyhelyszínt, és eszerint teszteltük a résztvevőket, közreműködőket 

is. Ugyanakkor a legjobb hír az volt, hogy szinte napra pontosan 2 év elteltével végre ismét 

olyan versenyt tudtunk rendezni, amelyre – bizonyos feltételek mellett – nézőket is 

beengedhettünk. Természetesen a közönség is nagyon ki volt már éhezve és szokás szerint 

remek hangulatot varázsolt a Duna Arénába, méltó módon köszöntve mások mellett az 

újdonsült olimpiai bajnok Milák Kristófot.  

A legnagyobb ovációban azonban nem Tokió aranyérmese részesült, hanem egy olyan 

sportember, aki ezen az eseményen búcsúzott el a világ úszósportjától: a hatszoros olimpiai 

érmes, kétszeres világ- és 14-szeres Európa-bajnok Cseh László. Hosszas előkészületek után 

Laci köszöntésére egy olyan, a pályafutásához és emberi nagyságához méltó programot 

állítottunk össze, amelynek főbb pontjait előre egyeztettük a visszavonuló klasszissal, 

ugyanakkor igyekeztünk meglepetéseket is tartogatni számára. Az ünnepség – és igazából az 

egész Világkupa, sőt a 2021-es ősz – csúcspontja Laci életének utolsó 100 métere volt, 

amelynek egy-egy hosszára más és más, a pályafutásában fontos szerepet játszó sportember 

csatlakozott.  

Az utolsó 100 méterre stílszerűen az edzője, Plagányi Zsolt indította el. Pillangón az egyik 

legjobb barátja, a közönség soraiból „véletlenszerűen” kiválasztott, szintén visszavonuló 

Bernek Péter volt a társa. Háton egy másik korábbi hátúszó klasszis, Wladár Sándor 

csatlakozott hozzá, aki a MÚSZ elnökeként is igen sokat tett Laciért. Majd mellen jött az a 

mester, Kiss Miklós, aki az alapokra tanította őt jó 3 évtizeddel korábban. Végül a könnyes 

búcsút a komplett magyar válogatott tette teljessé, amely élete utolsó 25 méterén díszkíséretet 

adott az elmúlt 20 év egyik legnagyobb magyar sportolójának.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mindent egybevetve ismét emlékezetesre sikeredett a budapesti úszó Világkupa. Közel 100 

ember összehangolt munkájára, fegyelmezettségére, odaadására volt szükség ahhoz, hogy 

újfent lenyűgözzük a világot. Remek versenyeket hozott a Világkupa, jó néhány magyar 

sikerrel: csapatunk összesen 15 érmet (2 arany, 9 ezüst és 5 bronz elosztásban) szerzett. Ezen 

felül méltóképpen búcsúztunk Cseh Lászlótól, illetve köszöntük meg a frontvonalban dolgozók 

munkáját (a speciális váltóban még Merkely professzor is vízbe ugrott!); sikerült nagyszerű 

hangulatot teremteni a Duna Arénában, és – ahogy a FINA jelen lévő elnöke is mondta: a 

magyar szervezőktől már-már megszokott módon – kiváló versenyt rendezni. Ezzel zárult tehát 

a négy éves ciklus, amely a budapesti világbajnokság utáni évben kezdődött, és amely során a 

Világkupa legsikeresebb állomásai közé tudtuk emelni Budapestet.  

   Gyermekvédelem – Danks Emese 

A Magyar Úszó Szövetség által, 2018-ban elindított Gyermekvédelmi Program eredeti 

célkitűzését fenntartva, a tavalyi évben is sikeresen biztosította a gyermekek védelmét, jogaik 

érvényesítését és a magyar úszósport és annak szereplőinek méltóságának a megtartását, 

betartását. 

A program eredeti célja elsősorban a megfelelő eszközökkel való prevenció megteremtése volt 

– magatartási kódexek, jelzőrendszer, kivizsgálások, következmények – annak érdekében, 

hogy mindhárom célcsoportnál szemlélet váltást, egymás iránti tiszteletet és a MÚSZ Etikai 

Kódexének irányelveinek, a gyakorlatban történő megvalósítását érjük el. 

A 2021-as évben a pandémia miatt, fokozatosan tértek vissza a gyerekek az uszodákba. A 

Gyermekvédelmi Program viszont folyamatosan működött a tavalyi év során is: 

1.) Az Úszó Nemzet Program résztvevői számára további előadásokat tartottam január 

hónapban a Program lényegéről, céljairól és a mindennapokban történő hatékony 

alkalmazásáról. Tapasztalatom az volt, hogy az edző/oktató kollégák nyitottsággal 

fogadták a magatartási kódexeket és elköteleződtek a program célkitűzései iránt. 

2.) Előkészítettem az ÚNP program 2022. januári – a TF-en megrendezésre kerülő – 

továbbképzésének, gyermekvédelmi anyagait. 

3.) Az év során volt pár gyermekvédelmi ügy, amellyel foglalkoznunk kellett. Ezeket 

kivizsgáltam és szakmai megállapításaimat a Fegyelmi Bizottság elnöke felé 

továbbítottam. Az ügyek minden esetben lezárásra kerültek, fegyelmi ügy nem lett 

egyikből sem. 

4.) A MÚSZ 2021. november 11-i ülésén döntés hozott a Túri Bizottság létrehozataláról, 

amelyben a gyermekvédelmet képviseltem. 

5.) A Túri Bizottság jelentését, a MÚSZ Elnökségének 2021. december 9-i ülése elfogadta.  

6.) 2021.12.10. sajtótájékoztatót tartottunk a Túri Bizottság megállapításairól. Ezt 

követően, több fórumon, pl. Spirit rádió, HÍR TV, stb. nyilatkoztam a bizottság azon 

megállapításairól, amelyekkel a MÚSZ Gyermekvédelmi Programja és Fegyelmi 



 
 

Szabályzata kiegészítésre kerültek. 

https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/4584443864958034 

7.) Kidolgoztam a Bizottsági jelentés gyermekvédelmet érintő megállapításait, melyek 

megvalósításai folyamatosak. 

8.) Az év végén – Szilágyi Liliána nyilatkozatát követően – előkészítésre került a Szilágyi 

ügyet vizsgáló bizottság összetétele, amely 2022 év elején kezdte meg a működését. 

9.) November 20-án, az ENSZ Gyermekjogok Világnapján és az azt megelőző 

napokban, kampány szerűen népszerűsítettük a programot a MÚSZ digitális felületein. 

https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/4519843338084754 

  

A Magyar Úszó Szövetség úttörő tevékenységének megismertetése és széles körű elismertetése 

érdekében, fontosnak érzem a program további népszerűsítését vezetői nyilatkozatokban, az 

uszodákban, valamint az elkötelezett alkalmazását a mindennapokban. 

 

 

Utánpótlás Bizottság – Krajnyák György 

A bizottság ügyviteli és működési rendjének megfelelően az alábbi témakörökben fejtette ki 

véleményét és tett javaslatokat. 

2021 01 26 Elektronikus szavazás 

 A bizottság véleményezte a Jövő Bajnokai program és az Úszónemzet program kapcsán kiírt 

pályázatok régióvezetőedző régióvezető munkakör pályázati tervezetének anyagát és a 

szövetség szakmai csoportja által elkészített pályázati kiírást! A feladatkörök ilyenformán 

történő meghatározását az utánpótlás bizottsági tagok támogatják. A régióvezetők javasolják a 

régiós koordinátori pozíciók, személyek és feladatkörök jelenlegi formában történő megtartását 

a régiós igazgatók és régióvezetőedzők kinevezéséig. 

2021 02 10 Elektronikus szavazás 

A bizottság szavazott a 2021 évi bajnokságok időpontjai a delfin OB programja és nevezési 

szintjei tekintetében és korosztályai tekintetében. 

1. A Delfin Regionális Bajnokság időpontjaként egyhangúlag 2021 07 10-11 szombat vasárnap 

napokat javasolta  

2. A delfin bajnokság eredeti programját javasolta változtatás nélkül. Többség 

3. A nevezési szinteket nem támogatta. Többség 

4. A résztvevők bővítését a lányoknál is 2 évjáratra az idősebb béka korosztály bevonásával 

támogatta. Többség. 

 

2021 06 09 Elektronikus szavazás 

A bizottság szavazott a 2021 évi Ifjúsági Európa-bajnokság Róma versenyre delegált csapat 

elfogadásáról. A bizottság tagjai a névsort e-mailben megkapták, a szavazásra 24. óra állt a 

rendelkezésükre. A bizottsági tagok részére biztosítva volt a kellő információs anyag 

(szintidők, válogatási elvek) és tájékoztatva lettek a részletekről.  

https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/4584443864958034
https://www.facebook.com/uszoszovetseg/posts/4519843338084754


 
 

A bizottság az előterjesztést ellenszavazat nélkül támogatta. 

 

2021 06 18 Elektronikus szavazás 

A bizottság szavazott a CECM versenyre összeállított serdülő válogatott csapatról. 

Véleményt formált Karvalics Péter tag által felvetett témáról nevezetesen, hogy a cápa 

korosztályú versenyzők indulhassanak a gyermek bajnokságon! Indoklás: A gyermek OB-n a 

váltókban a cápa korosztályú versenyzők indulására több egyesület is igényt tart, tekintettel 

arra, hogy nincs akkora létszámú gyermek versenyzője, amivel váltót állíthat ki és ezeket a 

versenyzőket egyéni versenyszámban is szeretné indítani! 

1.A versenyre jelölt válogatott versenyzők névsorát a bizottság egyhangúlag elfogadta a 

kiutazó edzők személyét és a versenyre összeállított nevezési formulát támogatta. 

2. Karvalics Péter javaslatát két ellenvélemény mellett a bizottság támogatta. 

A szavazás jegyzőkönyve továbbítva lett a szakmai csoport felé. A cápa korosztályú 

versenyzők indulását az egyesületi váltókban a gyermek bajnokságon engedélyezték. 

 

A Magyar Úszó Szövetség 2021 09 22 elnökségi ülésén határozott az Utánpótlás 

Edzőbizottság személyi összetételéről. 

A bizottság tagjai maradtak a 2020 évben bizottsági tagságot kapott edzőkollégák.                               

Kutasi Gergely kollégánk az Olimpián elért eredménye alapján átkerült az edzőbizottságba.                

Új tagként bekerült a junior nyíltvízi Európa Bajnokságon tanítványával arany érmet nyert 

Szabó Gergő. A régióvezetők helyét az újonnan kinevezésre került régió vezetőedzők vették 

át. 

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 

Ennek alapján az UP Bizottság névsora: 

Bizottsági elnök: Krajnyák György Tagok: Egressy János, Horváth Csaba, Horváth Tamás, 

Karvalics Péter, Kovács Rita, Kovács Tamás, Szabó Gergő, Pass Ferenc, Magó Gábor, 

Magyarovits Zoltán, Régióvezetőedzők: Nemes Zoltán, Kovács Gábor, László Frigyes, Kaliba 

Viktor, Nagy Zoltán, Szántó Kata, Kovács László, Szokolai László, Virovecz Richárd. 

2021 10 23 Véleményezés  

Az új igazolási átigazolási szabályzat tervezete véleményezésre került a bizottság által. A 

szövegtervezetet a tagok 2021 10 23 napon megkapták és 2021 10 07-ig kellett rá véleményt 

formálni. A beérkezett módosítási javaslatokat továbbításra kerültek a szakmai csoport és a 

jogi referens részére. Az elnökségi ülés tájékoztató anyagába minden javaslat bekerült és fontos 

területeken épültek be a véglegesen elfogadott új szabályzat szövegezésébe. 

2021 11 04 Elektronikus szavazás 

A bizottság véleményezte a MUSZ szakmai csoport által előterjesztett 2022 évi korosztályos 

bajnokságok időpont tervezetét! A serdülő bajnokság időpontjával kapcsolatban került 



 
 

megfogalmazásra ellenvélemény (korábbi időpontot javasoltak néhányan) azonban a többség 

támogatta a javaslatot, amelyet a bizottság végül elfogadott. 

2021 11 22 UP bizottsági ülés zoom konferencia 19.30-21.30 

A bizottság zoom konferenciát tartott a 2022 évi bajnoki versenykiírással kapcsolatban. 

Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány felvetéseire reagálva: 

1.A bizottság támogatja, hogy a ROB programjából kerüljenek ki az 50 m-es váltók.  

2.A bizottság támogatja 2022 évben kerüljön megrendezésre összevont ifjúsági serdülő 

gyermek korosztály részére rövidpályás országos bajnokság. 

3.A bizottság nem támogatja a délelőtti úszások plusz pontokkal történő motiválását. 

4.A bizottság nem támogatja a hosszú gyorsúszó versenyszámok pluszponttal támogatását a 

400 m vegyesúszás tekintetében ugyanezt a többség elfogadja.  

5.A bizottság javasolja, hogy új versenyprogram legyen kidolgozva a serdülő ifjúsági és felnőtt 

bajnokságra és a ROB versenyekre. Magyarovits Zoltán vállalja, hogy tervezetet készít. 

 

2021 12 01 UP Bizottsági ülés zoom konferencia 19.00-21.30 

A bizottság megvitatja az új bajnoki versenyprogram tervezetét! A végleges verziót 

egyhangúlag elfogadja. A program szerkesztése során figyelembe veszi az edzőbizottsági 

tagok véleményeit. A végleges verzió mind a két bizottság egyetértésével formálódik meg. 

2021 12 08 Véleményezés, Elektronikus szavazás 

A bizottság véleményezi az elkészült versenyprogramot a nevezési szint időket és a 

bajnokságok perc programjait. 

1.A bizottság egyhangúlag elfogadja a ROB és korosztályos ROB nevezési szintjeit programját 

a serdülő ifjúsági felnőtt OB programját és percprogramját 

A fent említett tevékenységek elvégzésével a bizottság a működési szabályzatának eleget tett, 

egyéb tevékenységet az említett időszak nem tett indokolttá. 2021 évben a bizottság a részére 

előírt feladatokat minden alkalommal teljesítette. 

Sportolói bizottság – Bohus Richárd 

tagjai: 

Hosszú Katinka, Olasz Anna, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás, Milák Kristóf, Rasovszsky 

Kristóf, Biczó Bence, Takács Krisztián, Telegdy Ádám 

A Magyar Úszó Szövetség a tavalyi év folyamán számos témában kérte ki a Sportolói Bizottság 

véleményét. A magasabb részvételi arány érdekében a bizottsági ülések Zoom-on keresztül 

kerültek lebonyolításra. 

A januári/februári időszakban főként a MÚSZ által kiadott átigazolási szerződésekkel 

foglalkozott a bizottság. 

Első körben a szerződések véleményezése történt meg, majd ezt követően egyeztettünk a 

vezetőséggel, valamint Fábry Györggyel is. Javaslataink beépítésre kerültek a MÚSZ által 

kiadott átigazolásokról szóló törvénybe. 



 
 

Az Olimpiára való tekintettel ARENA versenydressz próba került kérvényezésre, annak 

érdekében hogy minden válogatott úszó tesztelni tudja a legújabb dresszeket, ezzel is 

támogatva a sikeres Olimpiai felkészülést. A dresszek próbája bajnokság után meg is valósult. 

Áprilisban az AUDI által biztosított szponzorautók elosztásáról kellett döntenie a bizottságnak, 

ahol egy elő rangsort készítettünk a jogosult versenyzőkből. A listát felnőtt sportolókból raktuk 

össze az elért eredményeik alapján.  

Júniusban 2 új tag is beválasztásra került a bizottságba, Biczó Bence és Takács Krisztián 

személyében, akiket az elnökség el is fogadott. 

Az Olimpiát követően több témában kellett üléseznie a bizottságnak, amely intenzívebb 

munkát igényelt, ez az időszak szeptembertől decemberig tartott. A bizottság javaslatokat tett 

arra vonatkozóan, hogy milyen kritériumok alapján lehessen bekerülni a válogatott keretbe, 

valamint a felkészülést támogató juttatásokról is egyeztettünk. Javaslataink Sós Csabával és az 

edzőbizottság tagjaival pontosításra kerültek. 

Októberben a szponzorációs autók újraosztása történt meg, amit a nyári eredményekhez 

igazítottunk. 

A sportolói szerződést több körben véleményeztük, valamint a Gerevich ösztöndíj kiosztásáról 

is konzultáltunk az edzőbizottsággal. 

Az ARENA főszponzori szerződés elévülése miatt kellett új, lehetséges szponzorokkal 

egyeztetnünk, amelyben Birkás Szabolccsal konzultálva igyekeztünk a legjobb döntést 

meghozni. A COVID-ra való tekintettel a legtöbb szponzor elállt a lehetőségtől, így az ARENA 

és a MAD WAVE maradt, mint potenciális jelölt. A bizottság az ARENA mellett tette le a 

voksát. 

Novemberben és decemberben főként Túri György edző személye körül kialakult helyzettel 

foglalkoztunk. A jelenlegi rendszer átvizsgálásra került. Több javaslat is felterjesztésre került 

a szövetség részére, hogy az ilyen esetek a jövőben megelőzhetőek legyenek. 

 



 
 

Olimpiai Bajnokok Testülete – Risztov Éva 

 

A Magyar Úszó Szövetség történetében példátlan kezdeményezés az Olimpiai Bajnokok 

Testületének (OBT) létrehozása. Az alakuló ülés időpontja 2018. március 30., helyszíne 

Debrecen városa volt. Az új testület feladata, hogy gondozza és megőrizze a magyar úszósport 

szellemi örökségét, valamint az eddigi gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, új 

lehetőségeket felkutatva elősegítse az újabb sporttörténelmi sikerek és legendák születését. 

 

 



 
 

 

Az alakuló ülés óta, két új taggal, Gyenge Valériával és Becsey Jánossal bővült a testület. 

A testület jelenlegi tagjai:  

• Becsey János 

• Darnyi Tamás 

• Czene Attila 

• Gyenge Valéria 

• Gyurta Dániel 

• Kovács Ágnes 

• Risztov Éva 

• Rózsa Norbert 

• Szabó József 

• Székely Éva 

• Wladár Sándor 

 

Testületünk a 2021-es évben a járványügyi 

korlátozások miatt nem ülésezett, viszont több Jövő Bajnokai utánpótlásrendezvényen, 

bajnokságon, uszoda avatáson, az Úszó Nemzet Program keretében tartott bejárásokon, 

valamint a májusi budapesti úszó Európa-bajnokságon képviseltette meg az OBT.  

 



 
 

Események, ahol az Olimpiai Bajnokok Testületének tagjai részt vettek a 2021-es évben: 

• Felnőtt Úszó Országos Bajnokság – Duna Aréna (Darnyi Tamás, Wladár Sándor) 

• LEN EB sajtótájékoztató – Budapest, Duna 

Aréna (Darnyi Tamás, Wladár Sándor) 

• Ifjúsági Országos Bajnokság – Kaposvár 

(Darnyi Tamás, Wladár Sándor) 

• Jövő Bajnokai találkozó – Budaörs, Budaörsi 

Uszoda (Darnyi Tamás, Risztov Éva, Wladár 

Sándor)  

• FINA Úszó Világkupa – Budapest Duna Aréna (Darnyi Tamás, Risztov Éva, Gyurta 

Dániel, Wladár Sándor) 

• Jövő Bajnokai régiós motivációs előadás 

(Közép-Magyaroroszág I. régió) – Budapest 

(Risztov Éva) 

• Jövő Bajnokai régiós online zoom 

motivációs előadás - Észak-Alföld régió, 

Dél-Dunántúl Régió, Közép-Magyarország 

I. régió (Kovács Ágnes) 

• Gödöllői uszoda átadás – Gödöllő (Darnyi Tamás, Wladár Sándor)  

• Úszó Nemzet Program busz bemutató – Debrecen (Darnyi Tamás) 

• Felnőtt Úszó Országos Bajnokság – Kaposvár (Darnyi Tamás, Wladár Sándor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Úszó Nemzet Program teszthelyszín bejárás – Debrecen (Darnyi Tamás, Wladár Sándor) 

• Elnökségi ülések 

 

 

 

 

Összegezve az Olimpiai Bajnokok 

Testületének 2021-es évét, úgy gondolom, 

hogy a járványügyi korlátozó intézkedések 

ellenére számos szerepben megmutatták a 

bajnokok, hogy ilyen körülmények között, még 

inkább szükség van arra, hogy tanácsaikkal és 

jelenlétükkel inspirálják a fiatal tehetségeket és 

segítsék fejlődésüket, ezenfelül pedig szakmai tudásukkal, javaslataikkal folyamatosan 

támogatják a Magyar Úszó Szövetség működését. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási bizottság – Molnár Mihály 

Bizottságunkról elmondható, hogy az egyik legaktívabb bizottság. Óriási munkát vittünk 

végbe, mint az adminisztráció mind a kommunikáció területén. Mint a bizottsági új elnöke, a 

szövetség által alkotott határozatokat, szabályzatokat maximálisan próbáltam és próbálom 

betartatni és az egyesületek felé lekommunikálni.    

A Magyar Úszó Szövetség egy igen fontos és régóta megoldásra váró kérdésben hozott egy új 

átigazolási szabályzatot melyre igen nagy szüksége volt a sportágunknak. 

 Egy teljesen új rendszerben kezdődött a 2021-es év NYÁB munkája, mely mindenki számára 

egy teljesen új feladatot adott. Az új átigazolási szabályzat néhány egyesületnél meglepetésként 

hatott, mely a tájékozatlanság és az információ hiányának tudható be. Több levél is érkezett a 



 
 

NYÁB-hoz (elsősorban szülők) akik nem tetszésüknek adtak hangot és több esetben bírálták a 

szövetég szabályzatát. Mint elnök több esetben kellett konfrontálódni, akár telefonon akár 

versenyeken személyesen. 

 A Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság az SZMSZ szerint, havi egyszer ülésezik, a januári 

és a februári hónapokban megsokszorozódtak az üléseink, átigazolások miatt minden héten. 

Mint a NYÁB elnöke több javaslatot is megfogalmaztam a 2021-es évben az átigazolási 

szabályzat átalakítása, illetve finomítása végett. Úgy érzem, hogy sikerült egy olyan 

szabályzatot létrehozni mely megfelelően tudja az egyesületek érdekeit szem előtt tartani. 

Fontos megjegyezni, hogy óriási munka hárul az adminisztrációs munkára, ami mindenképpen 

plusz embert jelentene legalább az átigazolási időszakban.  

Mindenképpen fontos az új szabályozás, mely a sportágban működő utánpótlás nevelő 

műhelyeket és az általuk létrehozott értékeket védik. A Magyar Úszó Szövetség ezzel a 

szabályozással egy új kaput nyitott meg. 

 

2022 MÚSZ Informatikai fejlesztés – Szájer Péter 

A Magyar Úszó Szövetség informatikai rendszere rég várt egy nagyobb volumenű felújításra. 

Az informatikai fejlesztést három fő részre bontottuk, és igyekeztünk a kor igényeinek 

megfelelni a tagszervezeteink kiszolgálásával. A rendszer elkészült, a 2022-es évre DEMO 

évként tekinthetünk, amely során a hibákat ki kell javítani és a szükséges változtatásokat el kell 

végezni. A fejlesztés akkor sikeres, ha 2023 jan. 1.-re az egyesületek megismerik a rendszert 

és jobban szolgálja majd őket, mint az előző. 

Tételesen felsorolva a fejlesztett területek a következő képen alakultak: 

verseny.musz.hu: 

• A versenylétrehozás funkciót az egyesületek elkezdték használni, folyamatos 

kapcsolatban vagyok az új igénylőkkel, hogy a megfelelő segítség nyújtást a rendszerre 

történő átállás folyamán, minél inkább zökkenőmentes legyen. 

• Jelenlegi állapot szerint már 8 új versenyt hoztak itt létre, aki közül a 4 

jóváhagyásra küldött versenyből 4 került jóváhagyásra 

• A külföldi versenyigénylés/engedélyezés funkciót is elkezdték az egyesületek 

használni. Apróbb észrevétel érkezett ezzel kapcsolatban, hogy nem látják a 

jóváhagyásról az e-mailt. Ennek javítása folyamatban van. 

• Elkészült a régi DOS-os programhoz a verseny kimentése, ami lehetővé teszi a DOS 

program használatát a verseny lebonyolítása során a 2022-es év folyamán, de mivel 

még éles versenyen nem lett kipróbálva. Ezért biztos találhatók még benne hibák. 

nevezes.musz.hu 

• Az egyesületek használatba vették a nevezési felületet, mely funkciói tekintetében 

működik. 

http://verseny.musz.hu/
http://nevezes.musz.hu/


 
 

• Néhány egyesülettel személyesen is beszéltem, akik használták a felületet, első 

benyomásra pozitív volt a visszajelzés. 

• Jelenleg két aktív nevezés van (Nevezés Gyakorlása, amelyet ~17 egyesület próbált ki, 

illetve a MSI kupa, melyre a nevezés még folyamatban, ezért pontos statisztikát nem 

tudok mondani) 

• Észrevétel/megjegyzés: egyszerre két felületen is lehet nevezni (régi 

versenyengedélyű versenyek, új rendszer), ezért biztos, hogy vannak olyan 

egyesületek/felhasználók, akiknek ez problémát okozhat 

live.musz.hu 

• A live.musz.hu fajta felület közel féléve elérhető a felhasználók számára, (régebben a 

teszt elérési útvonalakon) 

• Az OB folyamán ~17.000 ember tekintette meg ezt az oldalt 

• Apróbb stilisztikai javítások vannak hátra, mely a visszaérkezett vélemények alapján 

kerülnek kialakítása. 

ranglista.musz.hu 

• Adatbázis szoftver: 

o Egyesületi törzsadatok kezelésének megújítása 

o Versenyzői törzsadatok kezelésének megújítása 

o Le és átigazolás folyamat kezelése 

o MÚSZ-OSEI sportorvosi engedély interface kapcsolat kidolgozása 

o Minimum vizsga versenyek létrehozása, és adminisztrációja 

o Ranglista szűrések, egyénre, egyesületre, időszakra fejlesztére kerültek 

• Észrevétel/megjegyzés: A terület átadásra került, a problémák javítása folyamatos. Sok 

hibát kell kijavítani, hogy kezelhetőbb legyen a rendszer a tagszervezetek számára. 

2022 végéig el kell végezni az összes beépíthető fontos észrevétel korrigálását. 

oktatas.musz.hu 

• Fejlesztés alatt, a várható indulás augusztus vége. 

• Észrevétel/megjegyzés/megoldandó feladatok: A verseny kiírás ne csak a 

nevezes/versenyigénylő felületen legyen elérhető, hanem a ranglista oldalán is. Az új 

versenyrendező szoftver használata folyamán külön hitelesítési folyamat létrehozása, 

hogy a felhasználónak ne kelljen a verseny közben újra belépnie. Azon dokumentumok, 

amik feltöltésre kerülnek a live.musz.hu felületére (rajtlista, eredmények, schedule) 

jelenjenek meg a ranglista.musz.hu oldalon is. 
 

Továbbképzések, webkonferenciák – Szájer Péter 

A továbbképzések és konferenciák továbbra is az online térben zajlanak megemelkedett 

létszámmal. A Magyar Edzők Társaságával kötött együttműködési megállapodás további 

lehetőségeket nyújt kredit gyűjtésre. Szerencsére sok az olyan előadás, ami az úszósport 

számára is értékes továbbképzést biztosít. Az másik együttműködési megállapodást az  

Országos Mentő Szövetséggel kötöttük, az Úszó Nemzet Programot pilotként használva 

http://live.musz.hu/
http://live.musz.hu/
http://oktatas.musz.hu/
http://live.musz.hu/
http://ranglista.musz.hu/


 
 

elvégeztük az első országos OMSZ újra élesztési képzést 20 városban több mint 200 

résztvevővel. Az első próbálkozás Jókuti Péter szervezésének köszönhetően rendkívül sikeres 

volt. 2023 januárjától országos szinten kiterjeszthető, ehhez működési szabályzatot kell 

módosítani. 2022 szeptemberétől pedig el kell induljon az informatikai fejlesztésen belül 

működő edzői, oktatói és bírói nyilvántartó rendszer, ami egy szakember „facebookként” fog 

működni, konferenciára jelentkezni, tartalmakat megnézni is itt lehet majd.  

Az előző konferencia év tartalmai, részvevő számai a következő képen alakultak: 

Dátum Szervezet Cím Résztvevők 

2021.06.01 MÚSZ 2021_II. Országos Úszó Oktatói 

Webkonferencia 

272 

2021.09.14 MET-MÚSZ Regenerációs lehetőségek, módszerek 

állóképességi sportolóknál 

22 

2021.09.23 MET-MÚSZ Utánpótláskorú sportolók mentális felkészítése a 

versenyre. Az önbizalomhiány kezelése 

45 

2021.10.05 MET-MÚSZ Formábahozás, formaidőzítés. Az évi több 

csúcsforma lehetősége 

24 

2021.11.23 MET-MÚSZ Fiatal sportolók ízületi és izomrendszerének 

felkészítése az élsport terhelésre 

36 

2021.12.07 MET-MÚSZ A nevelőedző szerepe, nevelőedzők 

arcképcsarnoka  

36 

2022.02.08 MET-MÚSZ Regeneráció a versenyidőszakban 52 

2022.02.15 MET-MÚSZ A nonverbális kommunikáció szerepe és 

jelentősége az edző-sportoló kapcsolatban 

43 

2022.02.22 MET-MÚSZ Erőfejlesztés a XXI. században 38 

2022.02.25 MÚSZ Úszó nemzet program pilot tapasztalatai 234 

2022.03.08 MET-MÚSZ Újrakezdés a COVID után 33 

2022.03.22 MET-MÚSZ Állóképességfejlesztés a XXI. században 50 

2022.03.25 MÚSZ Magyar úszóoktatók külföldi tapasztalataik 287 

2022.04.12 MET-MÚSZ Az edzhetőség 28 

2022.04.26 MET-MÚSZ Bélflóra és sport 26 

2022.05.01 MÚSZ Országos Úszó Edzői Webkonferencia 2022/III: 

John Urbanchek 

261 

2022.05.10 MET-MÚSZ OSEI: Amit a cukorbeteg sportolónak és az 

edzőjének tudnia kell 

20 

Résztvevők összesen 1507 fő 

 

 

 



 
 

Úszó Nemzet Program – PILOT szakasz – Szántó Dávid 

 

I. Vezetői összefoglaló 

 

A Magyar Kormány 2020-ban adott lehetőséget a Magyar Úszó Szövetségnek az évek óta 

tervezett és előkészített Úszó Nemzet Program megvalósítására. Az 1661/2020. (X.15.) Korm. 

határozat kimondta, hogy a Kormány egyetért a „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” 

célkitűzéssel, és támogatja a MÚSZ által felügyelt programot. Ekkor, 2020 őszén már túl 

voltunk rengeteg egyeztetésen, előkészületen, és óriási lehetőségként éltük meg, hogy 

bizonyíthatjuk: igenis fontos, ugyanakkor megvalósítható az 5-7 éves gyermekek 

úszásoktatása.  

A program tesztüzeme („pilot”) eredetileg 2021. február 1-jén indult volna, ám a pandémia 

sajnálatos módon nem tette lehetővé, hogy ebben az időpontban elkezdődjön az oktatás – noha 

ekkorra már készen állt minden, a gyermekek és szüleik mellett az oktatógárda és a programot 

felügyelő szakemberek is nagyon várták a rajtot. Szakmai szempontból 2021. március 15. volt 

az az időpont, amelyet követően irreálissá vált a teszt-félév lebonyolítása, hiszen túl kevés idő 

maradt már hátra a tanév végéig ahhoz, hogy bármiféle eredményt el lehessen érni, főképp, 

hogy a pilotnak jellegéből fakadóan azt a célt kellett volna szolgálnia, hogy következtetéseket 

vonjunk le, tapasztalatokat gyűjtsünk és azokat beépítve tudjuk a következő évtől élesben is 

elindítani a programot.  

A pandémiás helyzet fokozatos javulása azt eredményezte, hogy a Kormány 2021 nyarán 

módosította a fenti jogszabályt, és a 1490/2021. (VII.16.) Korm. határozatban a pilot időszakát 

2021. szeptember 13. és 2021. december 17. közöttre tette. A Magyar Úszó Szövetség 

szakemberei – az előző év tapasztalatait, illetve az akkor kialakított kapcsolatokat felhasználva 

– folytatták az előkészítő munkát, és mindent megtettek azért, hogy a jelzett időpontra ismét 

készen álljanak az uszodák, az oktatási intézmények, az oktatók, a szállítóeszközök és a 

felszerelések is. A következő oldalakon részletesen bemutatásra kerül, hogy az egyes területek 

hogyan teljesítettek; milyen feladataik, problémáik és tanulságaik voltak. Jelen bevezetőben az 

előzmények bemutatásán túl a legfontosabb tapasztalatok kerülnek összefoglalásra, amelyek 

mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 2022-ben indítandó, „éles” üzem még sikeresebb 

lehessen. 



 
 

A pilot helyszínek az EMMI Sport Államtitkárság által javasolt szempontrendszer szerint lettek 

meghatározva, amelyeket figyelembe véve a kiválasztott helyszínek a különböző térség-

típusok és uszodák kombinációját reprezentálják. A fenti szempontok értékelését követően a 

az alábbi helyszíneken indult el az ÚNP tesztüzeme: 

1. Tokaj (az Oktatási Államtitkárság adatszolgáltatása alapján 539 fő bevonható gyermek; 

11 iskolából 209 fő és 16 óvodából 330 fő) – alacsony lakosságszámot kiszolgáló, 10 

ezer alatti lélekszámú települési uszoda 

2. Budapest XXII. kerület (az Oktatási Államtitkárság adatszolgáltatása alapján 962 fő 

bevonható gyermek; 6 iskolából 281 fő, 13 óvodából 681 fő) – fővárosi közepes 

forgalmú kerületi uszoda 

3. Debrecen (az Oktatási Államtitkárság adatszolgáltatása alapján 870 fő bevonható 

gyermek; 7 iskolából 511 fő és 7 óvodából 359 fő) – megyeszékhelyen magas forgalmú 

uszoda 

4. Mór (az Oktatási Államtitkárság adatszolgáltatása alapján 621 fő bevonható gyermek; 

13 iskolából 324 fő és 10 óvodából 297 fő) – alacsony lakosságszámot kiszolgáló, 10 

ezer feletti lélekszámú települési uszoda 

 

1. ábra: A pilot programban résztvevő uszodák főbb paraméterei 

 

A helyszínek kiválasztását követően az ÚNP szervező csapata felvette a kapcsolatot az érintett 

települések önkormányzataival, majd a létesítmények üzemeltetőjével, valamint az uszodától 

maximum 20 perc alatt elérhető oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák) fenntartóival. 

Első körben szándéknyilatkozatot kértünk tőlük, majd együttműködési megállapodást 

kötöttünk velük, végül különböző nyilatkozatokat szereztünk be – ezek közül kiemelendő a 

szülői hozzájáruló nyilatkozat, amelyben minden egyes résztvevő gyermek gondviselőjének 
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nyilatkoznia kellett arról, hogy vállalja-e a részvételt a programban (ennek hiányában az adott 

gyermek nem hagyhatja el az oktatási intézményt sem). Ezzel párhuzamosan begyűjtésre 

kerültek a gyermekek méretei, amelyek alapján be tudtuk szerezni a személyre szabott 

felszereléscsomagot, továbbá elkészítettük az online nyilvántartó és adatkezelő rendszert. 

Ismételten lefolytattuk a szükséges beszerzéseket, megtörtént az uszodák műszaki 

felülvizsgálata és ÚNP szerinti tanúsítása, kinyomtatásra kerültek a marketing-anyagok, 

valamint szerződéseket kötöttünk az uszodákkal, az oktatókkal, a programban résztvevőkkel, 

köztük az ÚNP Nagykövetének megnyert ötszörös olimpiai bajnok legendával, Egerszegi 

Krisztinával. Utóbbi kapcsán fontos megemlíteni, hogy a Magyar Úszó Szövetség hívására, 

sok-sok év távolmaradás után vállalt ismét közszereplést, mert a szívén viseli a program sorsát, 

és a kezdetektől fogva részt vett a projektben. Egerszegi Krisztina mind az előkészületek során, 

mind a megvalósítási fázisban aktív szerepet vállalt, rengeteg ötlete, meglátása volt. Amikor 

pedig egy-egy helyszínen megjelent, hogy élőben is lássa a munkát, nem csak a gyermekek, 

hanem az oktatók, illetve pedagógusok is hatalmas élménnyel lettek gazdagabbak.  

 

Az Úszó Nemzet Program tesztüzemében végül 2965 gyermek vett részt, a négy helyszínen 

összesen 30 oktató foglalkozott velük. A gyermekeket 13 busz (7 nagy, 6 kicsi) szállította az 

uszodák és a programban részt vevő 81 oktatási intézmény között. Utóbbiaknak a pilot 

végeztével egy kérdőívet küldtünk körbe, ugyanazokra a kérdésekre keresve a választ. Ezek az 

alábbiak voltak: 

 

1. Összességében mennyire voltak elégedettek a programmal? 

2. Mi a véleményük a MÚSZ munkájáról, a központi koordinációról, az információk 

áramlásáról? 

3. Mennyire voltak elégedettek a gyermekekkel foglalkozó oktatók munkájával, illetve a 

gyermekek részére biztosított felszerelésekkel?  

4. Mennyire volt megbízható a gyermekek szállítása, mi a vélekedés a szállító 

járművekről? 

5. Hogyan működött a gyermekek koordinálása az uszodában, mennyire voltak 

elégedettek a létesítménnyel? 



 
 

6. Milyen visszajelzéseket kaptak a programmal kapcsolatban a szülőktől, gyermekektől 

7. Van-e valamilyen egyéb meglátásuk, tapasztalatuk, amely segíthet a program 

továbbfejlesztésében? 

 

A beérkezett válaszok, valamint a későbbiekben olvasható, területenkénti beszámolók 

alapján az alábbiakban lehet összefoglalni a pilot program legfontosabb tapasztalatait: 

a) Az intézmények nagyon örültek a lehetőségnek, szinte mindegyik óvoda és iskola 

azonnal a program mögé állt. Úgy gondolják – különösen az elmaradottabb 

régiókban –, hogy egyedülálló lehetőséget kaptak, mert a gyermekek 

máskülönben soha nem jutottak volna el az uszodába, nem szerezhettek volna 

vízbiztos úszástudást. Bár eleinte sokan féltek a víztől, a pilot végére mindenkinek 

az úszós lett a kedvenc napja a héten, alig várták már, hogy folytatódhasson az 

úszásoktatás, és ez hatalmas eredménye a programnak. 

 

b) A program előkészítése, illetve a pandémiás helyzet kezelése extrém rugalmasságot 

igényelt valamennyi résztvevőtől. Bár mostanra kialakultak a „best practice”-ek, 

kezdetben akadozott a kommunikáció, elsősorban nem is a MÚSZ és az 

intézmények, hanem inkább a fenntartók és az intézmények, valamint az egyes 

intézmények vezetése és az érintett osztályok, csoportok tanítói között. Sajnos 

nem minden információ jutott el a megfelelő időben a megfelelő helyre. Ezen 

feltétlenül szükséges javítani: ragaszkodni a lehető legközvetlenebb 

kommunikációhoz (közvetítők kiiktatása), valamint az intézményeken belül a 

programért felelősök kijelöléséhez. 

 

c) Az oktatók kiválasztása és felkészítése elsőrangú volt. Valamennyi intézmény 

kiemelte, hogy szakszerűen, ugyanakkor a gyermekek szintjéhez igazítottan folyt 

az oktatás. Kivétel nélkül mindenütt nagyon kedvesek, segítőkészek voltak az 

oktatók, akiken látszott, hogy értik és élvezik a munkájukat. Nem véletlen, hogy a 

Magyar Úszó Szövetség már évek óta kezdeményezi, hogy csak és kizárólag 

olyan szakemberek végezhessenek bármilyen szintű úszásoktatást az 

országban, akik rendelkeznek a MÚSZ és a TF Úszás Tanszéke által kiadott 



 
 

oktatói licensszel. Ezzel ugyanis rengeteg káros tapasztalattól, életveszélyes 

szélhámostól és rossz szándékú embertől menthetjük meg a gyermekeket. Őszintén 

hisszük, hogy az Úszó Nemzet Program rávilágít erre a hiányosságra, és az EMMI 

mihamarabb segít rendezni ezt a kérdést.  

 

d) Szintén az oktatással kapcsolatos tapasztalat, hogy – tekintettel az információ 

szenzitív mivoltára – nem értesültünk előre a speciális nevelési igényű vagy 

bizonyos idegrendszeri betegséggel rendelkező gyermekek számáról. Nagyon 

hasznos lenne, ha erre előre fel tudnánk készülni, hiszen velük egy külön 

képesítéssel rendelkező oktatónak (gyógypedagógusnak) kell foglalkoznia.  

 

e) Az egységes felszerelési csomag (hátizsák, törölköző, papucs, úszószemüveg, 

úszósapka, úszónadrág/fürdőruha) óriási pluszt jelentett valamennyi gyermek 

számára. Az elmaradottabb régiókban el sem tudott volna kezdődni az oktatás 

enélkül, hiszen a gyermekek nem rendelkeztek semmilyen úszófelszereléssel. 

Sajnos a méretek begyűjtése nem volt zökkenőmentes: sokszor túl későn vagy 

hiányosan érkeztek az adatok, ráadásul „ahány cég, annyiféle méret”, vagyis hiába 

írta a szülő, hogy pl. 134-es fürdőruhát kér gyermekének, a beszállító által hozott, 

134-es méretű termék túl kicsinek bizonyult. Ez a probléma normál körülmények 

közt utólagos cserékkel viszonylag egyszerűen kiküszöbölhető lenne 

(természetesen csak egy adott létszámig, hiszen 100.000 gyermek esetén már az 1-

2%-nyi csere is hatalmas logisztikát igényel), csakhogy a pandémia itt is éreztette 

hatását. A koronavírus-járvány ugyanis rendkívüli módon korlátozta és korlátozza 

a mai napig a gyártó- és szállító kapacitásokat, ezért világszerte jelentős 

árukészlethiány jelentkezik, ami miatt a cserék csak nagyon kis számban és 

roppant nehézkesen zajlottak.  

 

f) A felszerelések beszerzésével kapcsolatban merült fel egy általános probléma, 

nevezetesen a szűkös időkeret, ami rendkívül megnehezítette a program 

zökkenőmentes megszervezését. A (köz)beszerzések időigénye miatt tényleg szó 

szerint az utolsó pillanatban kerültek csak aláírásra a szerződések, illetve kerültek 

megrendelésre bizonyos termékek és szolgáltatások. Bízunk abban, hogy az éles 

fázis elindulása után már nem lesz ilyen jellegű probléma, hiszen a tervek, valamint 



 
 

a 1490/2021 (VII.16.) Korm. határozat szerint 2022. március 31-ig a program teljes 

körű bevezetéséről szükséges intézkedni. 

 

g) Szintén ide kapcsolódó tapasztalat a felszerelések disztribúciójának pontos 

megszervezése. Bár a négy pilot helyszín esetében nem jelentett problémát, hogy 

az utolsó pillanatos megrendelés és nehézkes kiszállítás miatt a MÚSZ munkatársai 

pakolták, szortírozták, majd vitték el az egyes intézményekbe a felszereléseket, ez 

hosszú távon, nagyobb létszám mellett természetesen nem vállalható.  

 

 

2-3. ábra: a MÚSZ munkatársai szortírozzák a beérkezett felszereléseket 

 

h) A közbeszerzési eljáráson nyertes Inter Tan-ker Zrt. elsőrangú, kifogástalan 

állapotban lévő és kiválóan felszerelt buszokat biztosított a gyermekek 

szállításához. A járművek tiszták és kényelmesek, a buszvezetők segítőkészek és 

kedvesek voltak. Felmerült, hogy bizonyos intézmények esetében felesleges 45 

személyes nagybuszt küldeni a gyermekekért; éppen ezért az éles fázisra 

bevezetésre kerül a közepes (midi-) busz, amely gyorsabban tud mozogni és 

kevésbé nehézkes is (könnyebben meg tud közelíteni bizonyos helyeket és 

könnyebben is fordul), mint a nagyobb buszok.  

 

i) A menetrendeket szinte végig sikerült pontosan tartani, az első hetek korrekciója 

után szinte egyetlen panasz sem érkezett erre vonatkozóan. Ugyanakkor azt is látni 

kell, hogy hiába vannak professzionálisan megtervezve a menetrendek, ha 

közbeszól egy-egy újonnan kihelyezett tábla vagy felfestett útburkolati jel, esetleg 

a gépjárművezetők nem rendelkeznek megfelelő helyismerettel. Éppen ezért 

elengedhetetlen, hogy a program logisztikai felelőse a sofőrökkel közösen járja be 



 
 

az útvonalakat közvetlenül a kezdés előtt. Szintén fontos előzetesen tájékozódni 

az adott területre tervezett felújításokról, útépítésekről, amelyek jelentősen 

megnövelhetik a menetidőt (kockáztatva ezzel azt, hogy a gyermekek időben 

visszaérjenek az iskolába a következő órájukra).  

 

j) Az uszodákkal kapcsolatban szintén rendkívül pozitív volt a tapasztalat: tiszta, jól 

karbantartott és funkcionálisan is megfelelő volt valamennyi létesítmény (ahogy szó 

volt róla, az ÚNP műszaki csapata előre bejárta a helyszíneket, ahol pedig kifogás 

volt, azt időben sikerült orvosolni). Az uszodai személyzet, elsősorban az 

oktatásszervező, illetve a vezető oktató végig kézben tartotta az eseményeket, és 

segített a gyermekeknek. Probléma csak az öltözők méretével, valamint a 

hajszárítók kapacitásával kapcsolatban merült fel. Utóbbit mindenképpen 

módosítani szükséges az éles fázisra (nagyobb teljesítményű és kézzel állítható 

magasságú készülékek beszerzése, adott esetben az elektromos hálózat 

bővítésével). A létesítmények üzemeltetői részéről azonban feltétlenül nagyobb 

rugalmasság szükséges, hiszen nem lenne szabad, hogy problémát jelentsen a 

megfelelő számú és méretű öltöző, valamint az oktatók pihenő helyiségének a 

rendelkezésre bocsátása. Szintén az üzemeltetőkhöz kapcsolódó, kérdéses pont az 

órarend kialakítása. Fontos lenne kimondani: az ÚNP prioritást kell, hogy 

élvezzen a tanmedencék beosztásánál; ne szembesülhessünk azzal, hogy csak 

hajnali 6-tól 7-ig, vagy esetleg délután 4 órától van szabad kapacitás – ezekre az 

időszakokra értelemszerűen nem lehet betenni egy, az iskolai tanrendben szereplő 

órát.   

 

k) Ha már iskolai tanrend: az Úszó Nemzet Program kimondott célja, hogy 

valamennyi, óvoda nagycsoportos, illetve általános iskola 1-2. osztályos gyermek 

megtanulhasson úszni nemre, szociális helyzetre, anyagi háttérre, földrajzi 

elhelyezkedésre való tekintet nélkül. Éppen ezért (nem véletlenül vett részt az 

Oktatási Államtitkárság is az előkészületekben) a tanrendbe illesztve, a 

mindennapos testnevelés keretén belül kerül sor a kiválasztott helyszíneken az 

úszásoktatásra. Mivel azonban a részvétel a programban szülői hozzájáruláshoz 

kötött, kérdéses, hogy a szülőnek van-e joga megtagadni ezen nyilatkozatnak az 



 
 

aláírását, vagy pedig – a matematika órához hasonlóan – kötelező részt venni az 

úszásoktatásban. Ezt sürgősen tisztázni szükséges az Oktatási Államtitkársággal, 

hogy a jövőben ennek megfelelően küldjük ki a különböző dokumentumokat az 

egyes intézményeknek.  

 

Összefoglalva: az Úszó Nemzet Program első féléve rendkívül sikeres volt, fantasztikus 

visszajelzéseket kaptunk az intézményektől, a szülőktől, a gyermekektől. Alig három hónap 

alatt is rengeteget fejlődtek; akinek korábban víziszonya volt vagy az első órákon félt a 

medencének csak a közelébe is menni, a kurzus végére egyedül siklott vagy tempózott, és alig 

várta már, hogy újra vízben lehessen. A program tehát működik, mégpedig példamutatóan, a 

világon egyedülálló módon. Az apróbb kiigazításokat szükséges még elvégezni, mielőtt 

élesben is elindulna az ÚNP immár egy jelentősen nagyobb kör számára, ugyanakkor az 

kijelenthető, hogy ha a Magyar Úszó Szövetség lehetőséget kap a program teljes körű 

megvalósítására, akkor nem csak álom, hanem néhány év múlva már valóság lesz a mottó, 

hogy „Minden gyermek tanuljon meg úszni”.  

II. Az Úszó Nemzet Program bemutatása 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által kidolgozott Úszó Nemzet Program 

(továbbiakban: ÚNP) egy középtávra szóló döntés-előkészítő fejlesztési tervdokumentum, 

amely komplexen összefoglalja az óvoda nagycsoportos és általános iskola 1. és 2. osztályos 

gyermekek úszásoktatásának bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai, 

módszertani témaköröket és konkrét intézkedési tervekkel mutatja be a megvalósítás és 

fenntartható üzemeltetés lehetőségeit. Az ÚNP hosszú távú célja a gyermekek egészséges 

életmódra való törekvésének ösztönzése, és ezáltal életminőségük javítása. A megvalósítás 

periódusára vonatkozó középtávú cél, hogy minden gyermek tanuljon meg vízbiztosan  

úszni az általános iskola 3. osztályáig nemtől, kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális 

helyzettől függetlenül. A program középtávra szóló második specifikus célja komplex oktatási 

és oktatói programok kialakítása. Ez esetben a program kiemelt feladatként határozza meg az 

ÚNP úszásoktatási programjának tanrendbe integrálását, az oktatási program keretében az 

úszásóra megtartásához programra képzett, megfelelő számú oktatói bázis kiképzését.  

 

Az ÚNP fenti céljai 4 pilléren alapulnak:  

 

Akkreditált Program – Akkreditált Uszoda – Akkreditált Szállítóeszköz – Akkreditált Oktató 

 

1. Szakmai - oktatási program:  



 
 

2018 és 2019 években benyújtásra került, Kormányzat által elfogadott, megvalósításra 

alkalmas minősítést kapott. A 2019-es újra tervezés fázisában ismételten összehívásra került a 

fenti munkacsoport. A kidolgozás és véleményezés még szélesebb körben történt, bevonva: 

EMMI Sport Államtitkárság; EMMI Oktatási Államtitkárság, EMMI Közigazgatási 

Államtitkárság, Miniszterelnökség, MOB, Önkormányzatok, egyesületek, ITM Közlekedési 

ÁT, Volánbusz Zrt., Szülők Országos Egyesülete, Nemzeti Pedagógus Kar, Nagycsaládosok 

Országos Egyesülete, Testnevelő tanárok Országos Szövetsége, Schmitt Pál elnök úr, 

Testnevelési Egyetem; Speciális Olimpiai Szövetség; NSK; Kiemelt Kormányzati 

Beruházások Központja Nonprofit Zrt., jogi szakértők. A 2019 májusában megrendezett 

kerekasztal résztvevők véglegesítették a programot.  

 

A program országos kiterjesztése a „Mindennapos testneveléshez” hasonlóan a fokozatosság 

elvén alapul, 7 év szükséges és 330 létesítmény Magyarország 90%-os lefedettséghez. Jelenleg 

az ország vizes létesítményeinek felmérése alapján 106 település-létesítmény felel meg az ÚNP 

kritériumainak. Amennyiben a COVID további csúszást nem okoz, úgy 2024/2025 tanévre 

jutunk el a 106 bekapcsolódó létesítményszámhoz. A továbbterjeszkedéshez szükséges a 

meglévők infrastrukturális fejlesztése és a javasolt helyszíneken új tanuszodák építése. Ezen 

vonalon kapcsolódnak össze az ÚNP és a TTT3 programok.  

Az ÚNP úszásoktatási programja figyelembe veszi a program tervezésekor hatályos óvodai 

nevelésről szóló rendelet és a köznevelési törvény, valamint a kerettantervi rendelet 

rendelkezéseit annak érdekében, hogy a programban résztvevő korosztályok tanrendjébe 

könnyedén integrálható legyen.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet kitér az intézmény egyes feladataira a gyermekek 

egészségfejlődésével kapcsolatosan, amelyek közül rendelkezik, hogy a nevelési-oktatási 

intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek a 

mindennapos testnevelés, testmozgás biztosítására. Az úszásoktatás megszervezhető az 

óvodai nevelés keretein belül is tekintettel arra, hogy az Óvodai Nevelési Programban 

foglalt testi egészségre való neveléssel összefüggő célok elérését segíti.  

 

Az úszásoktatási program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, 36 

óra/tanítási év, heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók. A hatályos törvényi 

szabályozásból kiindulva a kerettantervben az úszásoktatás úgy bír bemenettel, hogy az első és 

második évfolyamon szükséges 1x1 úszásórát a mindennapos testnevelés keretében lehet 

megtartani, két testnevelésóra tömbösítésével, lehetőség szerint a délelőtti tanítási időszakban. 

Az oktatáshoz szükséges oktatási segédeszközök is szakmai ajánlás alapján kerültek 

kiválasztásra. A program biztosítja a segédeszközök és a gyermekek úszó felszerelését is.  

Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz (5+2+2 bontásban az évek alatt), amelynek a 

végére a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és 

otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben.  

A hároméves úszásoktatási program fő célkitűzései a következők:  



 
 

1. év: vízhez szoktatás, mélyvízhez szoktatás, hát- és gyorsúszás (durva koordináció 

szintjén). 

2. év: mellúszás (durva koordináció szintjén), hát- és gyorsúszás (finom koordináció, 

mozgás- automatizáció, kondíciófejlesztés) 

3. év: mellúszás (finom koordináció, mozgás-automatizáció, kondíciófejlesztés), 

felkészülés a vízi jártasság megszerzésére, vízből mentés alapjainak ismerete. 

 

Az úszásoktatás szakmai követelményeit figyelembe véve kisvízben az ideális, amennyiben 

egy fő ÚNP Tanúsítvánnyal rendelkező oktató 4-8 fővel foglalkozik, mélyvízben pedig 10-

13 fővel. Az oktatók képzése a MÚSZ feladata az ÚNP programban megjelölt Oktatási 

kézikönyv alapján. 

2. Létesítmény-, infrastruktúra-fejlesztési programterület 

A műszaki feltételek, az új technológiák és a szolgáltatás szabályozási környezetének magas 

színvonalú megteremtése érdekében a programhoz való csatlakozás feltétele, hogy a résztvevő 

intézmények, társaságok, szervezetek ÚNP Tanúsítvánnyal rendelkezzenek. (ÚNP 

Tanúsítvány típusa: oktatói, műszaki, logisztikai) 

Az ÚNP kritérium rendszer hatékonyabb kihasználása a programba integrálása a 

nagycsoportos óvodás és alsó tagozatos iskolás gyermeke úszásoktatására optimalizálására. A 

létesítmény a hét minden napján, télen, nyáron és átmeneti időszakban is normál, illetve nyári 

úszótábor és családi uszoda üzemben tudjon működni. A látogatottságot emelni lehet a 

funkciók növelésével: a sportprogramok mellett rekreációs, wellness funkcióval. Az 

úszásoktatáson kívül az uszodalétesítmény legyen alkalmas kiegészítő közösségi használatra 

is kihasználtság fokozása érdekében.  

Az elkészült tanulmányterv alkalmas az ÚNP kritérium rendszereinek kiszolgálására, a 

megadott funkcióknak megfelel, ugyanakkor a beruházást költséghatékonyan az elkészült 

uszodák tartós működtetéséhez kell optimalizálni. Fokozott figyelmet kell fordítani az energia 

hatékonyan alapuló kedvező tájolásra, a megfelelő szerkezeti és gépészeti kialakításra, mely a 

másik alapvető szempont. Az adottságok figyelembevételével a kapcsolódó rendszerek 

vizsgálata, tervezése javasolt úgymint hideg vizes vagy termálkút telepítése.  

A kiszolgáló és medenceterek növelésével – köszönhetően a funkcionalitást támogató öltöző 

és vizes blokk elhelyezésével lehetőség nyílik az úszásoktatásra érkező csoportok egyidejű 

fogadására, az uszodai ellátó kapacitás jelentős növelése érhető el. A medencék jól 

körbejárhatósága szintén segíti az oktatók, az edzők, egyéb vizes szakemberek munkáját és a 

biztonságos megközelíthetőségét. Az öltözők és vizes blokkok megközelíthetősége nem csak 

kényelmi, hanem a csoportok vonulási útvonalait is rövidíthetik és gyorsíthatják. A 

jólszervezett oktatás során akár 40%-os forgalom emelkedés is elérhető, nem alakul ki a 

csoportok torlódása. A hatékony kihasználtság eléréséhez szükséges a megfelelő 

helységkapcsolatok megléte.  

2019-ben elvégzett felmérések alapján az uszodák besorolása:  

▪ jelenleg úszásoktatásra alkalmas: 106 db 



 
 

▪ kiegészítés, létesítmény feladatmegosztás, felújítás, bővítés szükséges (befedés, mobil 

medence): 145 db 

▪ kivitelezés alatt álló, a Nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program (NKIFP) 

keretein belül megvalósuló uszodák (TTT1, 2, 3): 52 db 

▪ az ÚNP keretében javasolt új létesítmények: 32 db 

ÖSSZESEN: 335 db létesítmény  

Minden kiválasztott létesítmény a MÚSZ-ÚNP műszaki csoportja által helyszíni bejárás során 

minősítést kapott. A felmérés elsősorban a feladat ellátásához szükséges funkcionalitást és 

másodsorban a műszaki feltételeket vizsgálta.  

 

Tanuszodák – ÚNP kritériumok szerint 

 

1. A tanuszoda legyen felkészítve min. 3 csoport/osztály „forgószínpadszerű” 

kiszolgálására:  

a. Érkező osztály; b. Oktatott osztály; c. Induló osztály. 

2. Mindhárom csoport/osztály tervezetten busszal érkezik, tehát legyen legalább 2 busz 

számára elegendő parkolóhely a tanuszodák környezetében. 

3. A tanuszodába való beléptetést alkalmassá kell tenni a csoport/osztályok érkezésére. 

4. Ahhoz, hogy mindhárom csoport/osztály gyorsan és hatékonyan tudjon öltözködni, 

megfelelően csoportosított öltözőkapacitást kell kialakítani. 

5. Szükséges, hogy az induló csoport/osztály kiszolgálására megfelelő számú hajszárító 

álljon rendelkezésre; ezzel is csökkentve annak veszélyét, hogy a gyermekek 

megfázzanak.  

6. Magához az úszásoktatáshoz min. 2 db medence és megfelelő méretű körül járható tér 

szükséges:  

a. 1 db. 136 m². felületű, 80-90 cm vízmélységű 30-32 C°-os vízhőmérsékletű 

tanmedence. 

b. 1 db min. 6 sáv szélességű, legalább 16 m széles és 25 m hosszú, 190 cm mély, 

27-28 C°-os vízhőmérsékletű úszómedence. 

7. Medencetértől üvegfallal elválasztott várakozó, előtér. 

8. A nélkülözhetetlen háttérfunkciók kiszolgálására rendelkezésre kell, hogy álljanak: 

mosdók, gépészeti terek, oktatói helyiségek stb. 

9. Az úszásoktatáson kívül az uszodalétesítmény legyen alkalmas kiegészítő közösségi 

használatra (az oktatás előtti, illetve az oktatás utáni időszak hatékony kiszolgálása). 

 

Tanmedence 

• A medence és körüljárója közötti közlekedést lépcsővel vagy hágcsóval kell 

biztosítani. 

• A 8,5*16*0,8-0,9 m méretű, feszített víztükrű medencéknél amennyiben lépcső 

létesül, azt a medence (kontúr-) méretén kívül, a hosszoldal teljes szélességben kell 

tervezni. 

• A medence körüljárójába, vagy oldalfalaiba — süllyesztett víztükör — a vízszint 



 
 

magasságában túlfolyó csatornáit kell beépíteni. 

• Rajthely, illetve ugróberendezés tanmedencénél nem tervezhető. 

 

4. ábra: ÚNP tanúsítási adatlap 
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A programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás óvodai napirendbe, illetve iskolai 

tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az oktatási intézmények lokációjától. Ezen elvárás 

feltétele, hogy az adott oktatási intézménytől a kijelölt uszoda 15 perc, kritikus esetekben 

maximum 20 perc alatt elérhető legyen, valamint, hogy rendelkezésre álljon az alkalmas 

szállítóeszköz. 

A programban kijelölt uszoda létesítmények vonzáskörzetéhez tartozó óvodák köre úgy 

került meghatározásra, hogy az óvoda és az uszoda közötti eljutási idő jellemzően ne 

haladja meg a 20 percet. 

Az egy-egy uszoda vonzáskörzetébe sorolható általános iskolák körét – a tanrendbe 

illeszthetőség szigorú feltételeit betartva - jellemzően az uszoda 15 perces elérhetősége 

határozta meg. 

A pilot programban 4 hónap folyamatos oktatásra van lehetőség a rendszer megítélése és 

a szükséges tapasztalatok levonása céljából. Az érintett óvodás, illetve iskolás csoportok 

szállításának logisztikai feltételei kedvezőek, mivel csak tanmedencébe történő szállítás 

történik, így szükségtelen a tanmedencés és mélyvizes medencés oktatás szállítási 

harmonizációja. Ebből eredően, egy oktatási napon, szállítási oldalról mind az óvodás, mind 

az érintett iskolás oktatás esetén megoldható akár napi 4 délelőtti oktatási óra. 

A szállítóeszközök a gyermekszállításra vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek 

maradéktalanul meg kell felelniük és ÚNP Logisztikai tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. A 

szerződéses partner kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor: a győztes a 

debreceni székhelyű Inter-tanker Kft. lett. 

 

4. Akkreditált oktatók, oktatók képzési-továbbképzési rendszere  

 

A Testnevelési Egyetem Úszás Tanszék irányításával, az ország felsőoktatási intézményeinek 

testkultúra-képzéssel foglalkozó tanszékeinek és a MÚSZ tagszervezeteinek bevonásával kell 

megszervezni a megfelelő számú és képesítésű oktató továbbképzését. Létesítményenként 6-8 

db, főállású oktató szükséges a program megvalósításához, ami országos szinten a teljes 

lefedettség elérésekor közel 3500 oktatót jelent (jelenleg csupán 800 fő vesz részt a MÚSZ 

továbbképzési rendszerében és rendelkezik MÚSZ licensszel). Feltétlenül szükséges annak a 

több éves törekvésnek a támogatása, hogy bárminemű úszásoktatást csak megfelelő 

szakképesítés mellett, a MÚSZ kreditrendszerében teljesített továbbképzés során megszerzett, 

a MÚSZ által kiadott érvényes licensszel lehessen végezni; a létesítmény fenntartója kizárólag 

olyan személlyel/szervezettel létesíthessen jogviszonyt úszóoktatói tevékenységre, illetőleg 

biztosíthatja e tevékenység folytatásának lehetőségét, aki/amely rendelkezik a MÚSZ által 

kiállított úszóoktatói licensszel; a MÚSZ legyen jogosult az oktatási tevékenységet ellenőrizni 

és a szakképesítéssel és/vagy licensszel nem rendelkező személyeket, illetve az őket alkalmazó 

(megbízó) szerveket, személyeket, létesítményeket szankcionálni. A pilot időszaka alatt 

számos iskolai és óvodai csoportban jelentkezett problémaként az SNI-s és egyéb problémás 

gyermek részvétele. A jövőben készülni kell gyógypedagógiai vagy egyéb speciális 



 
 

végzettséggel rendelkező oktatók foglalkoztatására is. Ezen gyerekek jelentősen befolyásolják 

a csoportok munkáját, az első szakaszban külön oktatást kell részükre biztosítani. 

A kiválasztott városok oktatói meg kell szerezzék az ÚNP minősítést. A felvételi 

meghallgatások a városokban és kerületekben történnek, a felvett oktatók számát az osztály és 

gyereklétszámok határozzák meg.  

A jelentkezés során az ÚNP oktatóknak az alábbi kritériumnak kell megfelelniük: 

-erkölcsi bizonyítvány megléte 

-államilag elismert szakirányú bizonyítvány másolatának bemutatása 

-MÚSZ licensz megléte 

-OMSZ képzésen sikeres vizsga tétele (újraélesztés, vízből mentés tanfolyam) 

-ÚNP továbbképzés elvégzése 

A kritériumok teljesítéséhez az alábbi folyamaton kell végig haladni:  

a) Pilot helyszíneken hospitálás:  

3x45 perc oktatás megtekintése a 4 ÚNP Pilot helyszín valamelyikén, egyeztetés a helyi 

hasonló státuszban dolgozókkal a feladatokról és tapasztalatokról.  

b) E-learning feladatok teljesítése: 

- MÚSZ licensz pótlása (akinek nincs), három webkonferencia megtekintése 

felvételről (Youtube) és a hozzájuk kapcsolódó Google drive tesztek teljesítése.  

- OMSZ e-learning, online tartalmak (elsősegélynyújtás, vízből mentés), és tesztek. 

A gyakorlati képzés és vizsgáztatás minden oktató a saját uszodájában fogja 

elvégezni 6 fős csoportokban. 

 

c) ÚNP továbbképzés:  

Testnevelési Egyetemen Úszás Tanszék vezetésével az új ÚNP oktatási kézikönyv alapján. Az 

ÚNP szoftver – ÚNP napló bemutatása, használatának elsajátítása. Közös előadások és 

csapatépítő feladatok. A képzés végén ÚNP tesztvizsga.  



 
 

II. Általános Szervezeti felépítés  

 

 

 

 

5. ábra: az ÚNP felépítése 
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intézményekkel és tanrenddel kapcsolatos 

feladatok, pedagógiai felügyelet 

NEMZETI 

SPORTKÖZPONTOK 

létesítmény-üzemeltetési 

feladatok, műszaki felügyelet 

LOGISZTIKAI PARTNER – 

közbeszerzési folyamat eredményeként - 

ITK programmal kapcsolat 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

ÚSZÁS TANSZÉK 

oktatási rendszer kidolgozása, 

képzések koordinálása 

Projektvezető

Sportszakmai 
vezető

Központi 
koordinátorok

Helyi 
koordinátorok

Műszaki 
vezető

Műszaki 
csoport

Oktatási 
vezető

Oktatás-
szervezők

Oktatók

Logisztikai 
vezető

Marketing 
vezető

Marketing és 
kommunikációs 

csoport

Jogi vezető

Közbeszerzési 
szakértők

Pénzügyi 
vezető

Pénzügyi 
csoport

Projektvezető
-helyettes

6. ábra: belső szervezeti felépítés 



 
 

III. Az egyes területek beszámolói 
 

1) Központi koordinátorok (Espár Zsuzsanna, Fintor Mária) 

Feladatok: 

• Az Oktatási Hivataltól megkapott létszámadatok kigyűjtése a kiválasztott intézmények 

tekintetében 

• Fenntartók megkeresése a program elindulásával kapcsolatban, tájékoztató-ismertető 

küldése és a fenntartásuk alá eső intézmények pontos gyermeklétszámának bekérése 

(excel tábla, rögzített intézményekkel) és egy szándéknyilatkozat kitöltése. 

• Konkrét intézményi megkeresések, szintén program ismertetővel, szülői tájékoztatóval, 

illetve részletes adatbekérés (gyermekek adatai, felszereléshez szükséges méretek, 

szülői hozzájáruló nyilatkozat) 

• A részvételi szándék tükrében, a Fenntartókkal együttműködési megállapodás-

szerződés kötés 

• A megkapott gyermeklétszámok ismeretében, órarend készítés a tantervhez 

kapcsolódva-a lehetőségekhez képest figyelembe véve az egyéb elfoglaltságokat is (pl: 

logopédus, fejlesztő programok) 

• Felszerelések intézményenként leválogatása, szétosztása 

• Az intézmények tájékoztatása a szállításra kijelölt buszok menetrendjéről (milyen 

időpontban, hol szállnak fel a gyerekek, konkrét helymeghatározás) 

• Adatbázis feltöltése-tanterv rögzítése 

 

Adatok: 

• Budafok: 11 iskola + 14 óvoda (3 fenntartó) 

iskolások összesen: 523 fő 

óvodások összesen: 493 fő 

szállítás: 2 nagybusz, 4 kisbusz 

oktatók: 5 főállású, 3 helyettesítő 

• Mór: 14 iskola + 10 óvoda (11 fenntartó) 

iskolások összesen: 435 fő 

óvodások összesen: 311 fő 

szállítás: 1 nagybusz, 2 kisbusz 

oktatók: 5 főállású, 1 helyettesítő 

• Debrecen 

Fenntartók száma: 4 

Óvodák száma: 7, létszám: 335 

Iskolák száma: 7, létszám: 514  

Buszok: 2 db nagy  

Oktatók: 5 főállású + 4 helyettesítő 

• Tokaj  

Fenntartók száma:11 

Óvodák száma: 10, létszám: 177 

Iskolák száma: 8, létszám: 177 

Buszok: 2 db nagy 

Oktatók: 3 főállású + 4 helyettesítő 



 
 

Legfontosabb tapasztalatok: 

• A program elindulása elött szükséges egy kontaktlista az intézményektől, telefon-email, 

melyen keresztül a kommunikációnak zajlani kell! 

• A logisztikai tervezésnél szorosan együttműködve a helyi koordinátorral, helyi 

viszonyokat-kialakult szokásokat ő ismeri 

• Azoktól a szülőktől, akik kiveszik a programból a gyermeküket szülői lemondó 

nyilatkozatot kérünk be! – ne legyen későbbiekben ki-be ugrálás a programba (nyilván 

az elsősök esetében az intézmény fele is nyomós indokot kell felmutatniuk, mivel 

tanrendbe tartozik az úszásóra) 

• Kisebb fennakadásokat okozott továbbá, hogy az intézményekig eljutott minden 

információ a programmal kapcsolatban, de az intézményen belül a pedagógusok felé 

már nem feltétlenül jutott el minden fontos tudnivaló. Volt olyan pedagógus, akinek 

fogalma sem volt, hogy mi is ez a program és mi az ő feladata.  

 

• Komoly problémákat okozott, hogy a pedagógusok nem jelzik időben, ha egy gyermek 

speciális oktatást igényel (Down szindrómás, autista, SNI-s stb.). A tapasztalatok 

alapján nagyon fontos, hogy minden helyszínen kell lennie egy gyógypedagógiai 

végzettségű oktatónak, hogy ezekkel a gyerekekkel külön tudjon foglalkozni, 

amennyiben nem lehet őket a csoportokba beintegrálni. Valamint nagyon fontos, hogy 

az intézményektől/szülőktől előre megkapjuk ezeket az információkat. 

 

• Nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, hogy az oktatók között jól legyenek leosztva a 

szerepek. Például nem alkalmas oktatásszervezőnek, aki kerüli a konfliktusokat, illetve 

nem kezeli jól a problémás helyzeteket. Azt gondolom, hogy az oktatásszervezőkkel 

külön kellene az elején foglalkozni, hogy milyen szituációban milyen megoldások a 

megfelelőek, hiszen ők a kapocs a pedagógusok és köztünk, hozzá tudnak fordulni a 

problémákkal. 

 

• Meg kell oldani a létesítményekben, hogy az oktatóknak tudjunk biztosítani zárható 

szekrénnyel rendelkező öltözési lehetőséget. Tokajon ez okozott némi problémát, amit 

végül az NSK segítségével sikerült megoldani úgy, hogy az öltözőkbe a lány és a fiú 

oldalon is beraktak 1-1- plusz zárható öltözőszekrényt. 

Nehézségek: 

• A buszsofőrök helyismeret nélkül vakon tájékozódtak – még a járművek is ismeretlenek 

voltak, mi, hogy működik -automatikus megoldások. 



 
 

• A szülői hozzájáruló nyilatkozatba már az elején az adatbegyűjtés során bekezdésbe kell 

foglalni, hogy a képek, videók készítéshez is hozzájárulnak-e a szülők --ez a 

későbbiekben megkönnyítené a fotók, videók rögzítését, illetve felhasználhatóságukat. 

• Móron új menetrend készítése- logisztikus, helyi koordinátor, szállításért felelős területi 

vezető és központi koordinátor egyeztetéssel ez megtörtént! sajnos nem volt jól 

megtervezve-szűk útvonal idők lettek kalkulálva- ezáltal csúsztak az intézmények az 

órarendhez képest. A kész új tervet minden intézménnyel egyeztettük, nagyon 

megértőek voltak és tudtunk menni tovább az új menetrenddel. 

• web adatbázis: Az osztályszerkesztésnél, egy-egy órához az oktatók hozzárendelésének 

mentése után visszaugrik az összes oktató alapértelmezettként- javítás megtörtént 

• ha az oktatásszervezőt az osztályszerkesztésnél csak a valós órákra rögzíti a helyi 

koordinátor (néhány órát ők is tartanak), akkor nem látja a többi órát és neki ez is a 

feladatai közé tartozik- jelenleg a helyi koordinátor loginjával dolgoznak 

• 1 osztály vagy csoport, 2-3 oktatóhoz kerül a fejlettségi szintje szerint, de rögzíteni csak 

1 oktató tud, mivel csak egyszerre lehet tömegesen menteni!! keverednek a gyerekek 

(Budafokon akár négy csoport is úszik egyszerre -vagyis több csoportból is kerülhet a 

tudás szintjének megfelelő oktatóhoz) - ez fejlesztés alatt 

• egyik intézményből átmegy egy másikba a gyerek, az összes adatát (jelenléti, 

megjegyzések, szintek) át kellene emelni – ez fejlesztés alatt 

• Az első szintfelmérő után nagyon nagy segítség lenne, ha utána az adott szintnek 

megfelelően lehetne szűrni a csoportokat. Jelenleg csak egyénileg, gyermekekre lehet 

külön-külön megnézni, milyen szinten áll. 

• a problémás gyerekekre nincs protokoll 

• A legtöbb nehézséget a felszerelés okozta. Nagyon sok esetben nem voltak jók a 

méretek, még a program 3. hetében is folyamatosak voltak a cserék, a lehetőségekhez 

alkalmazkodva. Ezzel kapcsolatban alapvető tapasztalat, hogy talán észszerűbb lenne a 

jövőben előre berendelni bizonyos mennyiséget a leggyakoribb méretekből, már csak a 

beszerzés nehézségei miatt is, mivel nagyon szűkös idő marad, ha csak az adatok 

beérkezése és összesítése után adjuk le a rendelést. Így időben orvosolhatnánk a 

felmerülő problémákat. Jelen helyzetben az is óriási gond volt, hogy a méretezése 

kisebb volt a gyártónak, mint amivel kalkuláltunk. Felmerült továbbá az a probléma is, 

hogy év elején még változnak az osztály illetve csoport létszámok is, mivel meg 



 
 

beiratkoznak, átiratkoznak illetve kiiratkoznak a gyerekek. Itt figyelni kell a névsorok 

módosítására, a felszerelés pótlására. 

• Móron a hajszárítóval nem lehet hajat szárítani (magasan van, langyos levegőt fúj) és 

öltözönként van 2 darab, nem átjárhatók az öltözők. A pedagógusok feszültek, mert 

szoros időbeosztásra (busz indulásra) kell elkészülniük. 

• Nagyméretű dresszeket sajnos több helyre nem tudtunk küldeni, nem voltak jók a 

méretek (gyártói oldalról kis méretűek) 

• A szülők többsége és a pedagógusok nagyon örülnek a programnak, segítőkészek! 

 

2) Debrecen – Fazekas Mónika 

 

Debrecen helyi koordinátoraként a feladataim a következők voltak a program elindulása előtt, 

majd a beindulás után: 

- az uszodában az öltözők megtekintés és kijelölése a program részére, hajszárítók 

számának növelése az üzemeltetővel egyeztetve 

- a lehetséges oktatók felkeresése, tájékoztatásuk a programmal kapcsolatban (egyeztetve 

velük, hogy ki főállású, ki helyettesítő szerepkörbe kerül), adataik begyűjtése, azok 

továbbítása a központi koordinátor felé a szerződéskötéshez 

- leendő oktatók felszerelés méreteik begyűjtése 

- a három napos UNP oktatói képzés (Debrecen lett kijelölve) szervezése (előadó terem, 

étkezés) a résztvevőknek – előadók, oktatók.  

- a program indulása előtt a központi koordinátorral egyeztetések, munkájának segítése a 

nyilatkozatok/adatbegyűjtések során 

- a központi koordinátor által megadott órarend alapján az oktatóbeosztás elkészítése, 

figyelembe véve a főállású oktatók számát, az ő munkaidejük kitöltését (20-23 vizes 

óra/hét), ezt követően a helyettesítő oktatók beosztása 

- szülői értekezlet helyszínének megszervezése 

- a programba bekerülő intézmények vezetőivel kapcsolatfelvétel 

- az intézményekhez a felszerelések eljuttatása 

- az oktatási segédeszközök átvétele, elhelyezése a medencetérben 

- a program indulásának első hetében a csoportok fogadása (már a buszról való 

leszállásnál), bekísérése a létesítménybe, az öltözők megmutatása, figyelve arra, hogy a 

csoportok mindig az üres csapatöltözőbe menjenek, a hajszárítók hol találhatóak 

felszerelve (mind az öltözőben, mind a folyosón) és a medencetérben az útvonal 

ismertetése az oktatómedencéhez (Debrecenben az oktatómedence az öltözőktől a 

létesítmény másik végében található) 

Legfontosabb tapasztalatok: 

- a szeptember 13-ai indulás előtti hétben is kaptam olyan megkeresést, elsősorban 

óvodákat illetően, hogy nem tudták a szülők, milyen napokon járnak a csoportok úszni, 

milyen felszerelést kapnak a gyerekek, azt vissza kell-e majd adni, sőt, olyan is volt, 



 
 

hogy a szülő nem kérte, mert nem tudta, hogy az ingyenes a gyerekek részére… 

Alapvetően az óvodák részéről nagyon hiányosnak találtam a kommunikációt a szülők 

felé. Szerintem az óvodai intézményvezetők sem voltak igazán tisztában, hogy miről is 

szól a program, avagy nem kellőképpen tájékoztatták a szülőket ezzel kapcsolatosan. 

Az iskoláknál ezzel a problémával nem találkoztam. Javasolnám, hogy a programba 

bekerülő óvodák intézményvezetőinek az indulás előtt egy személyes tájékoztatót 

tartsunk meg – mint régióvezető a helyi koordinátorral egyetemben -, a jövőben 

elkerülve ezt a kommunikáció hiányt. Természetesen ebbe be lehet vonni az iskolák 

intézményvezetőit is! 

- a szept. 13-ai kezdés előtt 3 nappal az egyik óvoda e-mailben felsorolta, hogy a 

csoportjaiban milyen problémás gyerekekkel találkozhatunk…. Nos, ez egy nagyon 

fontos szempont volt a PILOT program során, hogy a problémás gyerekekről – SNI-s, 

ADHD, Aspergeres, autista, mozgássérült, stb. – kellő időben kapjunk tájékoztatást! Az 

adatbegyűjtés során már tudnunk kell róla – akár az óvoda, iskola, szülő tájékoztatása 

révén -, hogy hány ilyen gyermek van az adott csoportokban. Egyrészt az oktató 

beosztásnál is figyelembe tudjuk venni, hogy az ilyen csoportoknál, ahol speciális 

igényű gyerekek vannak, több oktatót kívánnak, illetve a gyógypedagógiai 

végzettséggel rendelkező oktatót/oktatókat már alapból oda osztjuk be. Az Úszó 

Nemzet Program során figyelnünk kell arra, hogy ilyen végzettséggel rendelkező 

oktatókat is keresnünk kell országos szinten! Javaslat: Fel kell venni a kapcsolatot azon 

egyetemekkel, főiskolákkal, ahol speciálisan ilyen jelleg képzés folyik, hogy segítsék 

az oktatók megkeresését. Például a napokban is jelezte az óvónéni az egyik csoportnál, 

hogy az egyik gyermek gyógyszeres kezelés alatt áll, fokozottan figyeljünk rá az oktatás 

során, mert a gyógyszerhatása még az óra vége előtt elmúlhat és akkor a gyerek ön-, és 

közveszélyes lehet. Van olyan iskolás kislány, aki beépített gyomorszondával él. Nála 

ugye figyelnünk kell arra, hogy nehogy megrúgják a hasát, stb., hogy ne sérüljön a 

szonda. 

- Az öltözőknél felszerelt hajszárítók használat közben idő előtt lekapcsoltak, a 

túlmelegedés végett. Annyira nagy gondot nem okozott, mivel bőven van felszerelt 

hajszárító, ettől függetlenül javasolnám, hogy néhány ipari hajszárító felszerelését, de 

alapvetően áthidalható a probléma. 

- Alapvetően az első hét után beállt minden egy zökkenőmentes menetrendbe, arra kellett 

figyelni, hogy ha egy csoport 5-10 perccel hamarabb érkezett, ne engedjük be az 

öltözőbe, amíg az egyik fel nem szabadult. 2-2 fiú és lány csapatöltöző áll 

rendelkezésünkre, így a körforgást meg tudtuk oldani. 

- A felszerelés cserét a központi koordinátor hatékonyságának köszönhetően rugalmasan 

megoldottuk. Ami viszont kisebb problémaként adódott, hogy a szülők nem ismerték a 

Dechatlon méreteit, így elég sok fürdőruhát és úszógatyát, papucsot       kellett 

cserélnünk, mert sok bizonyult kicsinek. Így a csere lebonyolításának a vége felé nem 

maradtak nagyobb méretek, azokat már nem tudtuk pótolni. A felszerelés cseréjénél az 

intézmények nagyon segítőkészek voltak, visszahozták, ami kimaradt, jelezték, ha 

esetlegesen hiány volt az eredeti kiosztásnál. Illetve azoknál a gyereknél nem minden 

esetben tudtuk a felszerelést kiosztani, akik később csatlakoztak. Javaslat: felhívni a 

szülők figyelmét arra, hogy a méret leadásnál esetleg egy számmal nagyobbat adjanak 

meg, ismerve a Dechatlon méretezését – persze ha továbbra is ők biztosítják majd a 

felszerelést. (Volt olyan szülő, aki azt kérdezte, hogy nincs-e nagyobb törülköző…). 



 
 

Amit már említettem, hogy arra esetleg lehet figyelni az osztásnál, hogy a kislányok 

kapjanak elsősorban szilikon sapkát, a hosszú hajuk miatt. 

Nehézségek: 

- Buszok megállása uszoda bejáratánál, intézményeknél. Debrecenben a buszok 

befordulása nem lehetséges a menetirányt követve az uszoda bejáratához, a szerviz úton 

parkoló autók miatt. Ez az első napon kiderült. Két hétig az uszoda hátuljánál fordultak 

be a buszok és a kötelező menetiránnyal szemben betolattak kb. 300-400 métert, hogy 

a csoportok közelebb szálljanak le a bejárathoz. Ez sem tűnt biztonságos megoldásnak, 

egyrészt az ITK sem vállalta be, esetleges büntetés esetén, illetve balesetveszélyes volt, 

hogy a buszra való felszállás közvetlenül az úttestről történt. Ezért megbeszéltem a 

csoportokat kísérő óvó nénikkel és tanító nénikkel, hogy a kijelölt buszparkírozóban 

állnak meg a buszok az uszoda hátuljánál és onnan sétálnak ki- és be, ezzel mindenki 

egyetértett, nem jelentett problémát számukra a séta, és az érkezési és indulási időt sem 

befolyásolta. 

- Kiderült, hogy két óvodának is olyan szűk és kis utcában van az épülete, ahova nem tud 

a busz befordulni. Ezért a buszok megállását módosítottuk, hogy a gyerekek hol 

szálljanak le és fel biztonságosan és kényelmesen (Mosolykert utcai óvoda, Kemény 

Zsigmond utcai óvoda).  

- Három iskolánál a megállási lehetőség vagy buszmegállóban vagy buszsávban történik, 

ezért engedélyt kértem a program indulása előtt a Városüzemeltetési Osztálytól, hogy a 

helyi közlekedési társaság részéről ne legyen probléma. 

- Kapcsolattartás az intézményekkel: általában az intézményeknél az intézményvezető 

elérhetősége volt megadva kapcsolattartónak, vagy az intézmény központi száma 

(porta). Ez idővel nehézséget okozott, mert sok esetben nem lehetett elérni az adott 

személyt, illetve a központi számot többszöri hívás után sem vették fel. A program 

elindulása után mindenhol kértem egy olyan személy elérhetőségét, aki bármikor 

elérhető, és ismeri az Úszó Nemzet Programot. Sok intézménynél ezt sikerült elérni, és 

ha kell, olyan személlyel tudok kommunikálni, aki bármikor elérhető, de vannak még 

hiányosságok. (Pl. van olyan tanító néni, aki a központi koordinátort hívja, ha probléma 

van, volt olyan óvó néni, aki az uszodát hívta.) Az adatgyűjtés során már kell kérni egy 

olyan kontaktot minden intézménytől, aki bármikor utolérhető.  

- Vannak intézmények, ahova később csatlakoznak be a gyerekek (költözés, stb.,), így 

magába a programba. Ez olyan szinten okoz esetleg nehézséget, hogy az oktatást egy 

kicsit befolyásolja, mert míg a csoport tagjai egy bizonyos szintig eljutottak, az újonnan 

becsatlakozó gyermek felzárkóztatása kissé visszahúzza a csoportot. Ilyenkor még az 

fordul elő, hogy Szülői hozzájáruló nyilatkozat nélkül hozzák el úszni a gyereket és 

kellemetlen, hogy nem engedjük be a vízbe a nyilatkozat nélkül.   

 

Menetközben felmerülő problémák: 

- első héten volt, hogy a buszos kolléga hívott, hogy elmentek a csoportért (Szent Efrém 

óvoda) a megadott buszmegállóba, viszont nem volt ott senki. Mint kiderült, a Szent 

Efrém intézmény mind óvodával és iskolával is rendelkezik, a nevében benne van 

hivatalosan: Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, székhely: 4024 Debrecen, Kossuth utca 44. 



 
 

Viszont az óvoda az másik telephelyen található: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 

5. Erről az Intertanker-nek, aki a buszokat és a szállítást biztosítja, nem volt tudomása, 

valószínűleg nem tüntették fel nekik. Viszont én már tudtam, mert a februári COVID 

miatt elmaradt programnál, a busz megismertetése során, felmerült ez a probléma. 

(Akkor egyből jeleztem a logisztikával foglalkozó kollégának.) Ennek ismeretében 

átirányítottam a sofőrt az óvoda pontos címére, mely 3 perc távolságra található az 

iskolától, így nem történt nagy gond, az ovisok is időben odaértek az uszodába. 

- az első héten még az alap oktatóbeosztáson kellett változtatnunk, mivel a már fentebb 

említett problémás gyerekekről (SNI, Asperger, stb.,) nem volt tudomásunk, így voltak 

olyan csoportok melyekhez több oktatót kellett végül beosztanunk. 

- szintén probléma volt egy óvodánál (Mosolykert utcai), ahol a busz egy forgalmas utcán 

tudott csak megállni elakadásjelzővel, mivel az óvoda egy olyan egyirányú kis szűk 

utcában található, tele parkoló járművekkel, ahova a busznak esélye sem volt 

bekanyarodni. Ennek következtében két utcával arrébb egy forgalmas útvonalon tudott 

megállni a busz elakadásjelzővel, akadályoztatva a forgalmat. Próbáltam hívni az 

intézményvezetőt, aki nem vette fel a telefont, közben a buszon tartózkodó logisztikus 

kolléga – Császár Bíró Gellért – és az Intertanker képviselője - Vámos Enikő – leszállva 

a buszról, próbálták megkeresni az adott intézményt. Ami azért nem volt egyszerű, mert 

nemrégiben újították fel az óvodát és külön választották az óvoda és a bölcsőde 

bejáratát. Az intézményvezetőt, hogy ne tudtam utolérni, hívtam az óvoda központi 

számát, így sikerült egy ott dolgozó illetőt utolérni, aki végül jelezte a csoportnak, hogy 

merre található a busz. Versenyfutás volt az idővel, de végül megoldódott a dolog, és az 

óvodás csoport is csak 2 percet késett. Ezt követően egyeztetve mindenkivel, az óvoda 

fel- és leszállóhelyét átraktuk egy közeli buszmegállóba. 

- A reggeli órákat – 8.30 kezdés -, mindig egy általános iskola kezdi, a Kölcsey Ferenc 

Református Ált. Isk. Viszont a reggeli csúcsforgalomnak köszönhetően, az osztályok 

mindig csúsztak 5 percet, így az órákat csak 8.35-kor tudtuk elkezdeni. Ezért egyeztetve 

mindenkivel – iskola, logisztika, Intertanker – előrébb hoztuk az indulást, így nem 8.04-

kor indul a busz a megállóból, hanem már 8.00-kor van az indulás. Így már tudjuk tartani 

a 8.30-as kezdési időpontot. 

- Három hete történt, hogy hétfő reggel kaka darabot találtak az oktatómedencében. 

Ekkor még az oktatás nem kezdődött el, de a gyerekek már az uszodában voltak. Így az 

első és a második órában szárazföldi órát tartottak az oktatók a gyerekeknek, igaz, csak 

30 percben, a 3. órától viszont elmaradtak az oktatások. Végig hívtam az intézményeket 

és a busz sofőröket is értesítettem. 

Tervezési hibák:  

- a buszoknak ki kell próbálni, hogy be tud-e hajtani akár az uszoda bejáratához, akár az 

intézmények bejáratához (szűk utcák, parkoló autók). Legyen „B” terv, ha mégsem 

működik. 

- a névsor leadásánál az intézmények tüntessék fel a gyerek neve mellett, hogy milyen 

problémája van, ha van róla tudomásuk. Akár a szakvéleményt is elkérhetjük. 

- óvodások életkora: PILOT helyszínként, az óvodásoknál az kerülhetett be a programba, 

aki 2021. augusztus 31-ig betöltötte az 5. életévét. Kaptam én is a telefonokat, hogy nem 

lehet-e még becsatlakozni annak, aki szeptemberben, októberben, stb. töltötte be az 5. 

életévét, hiszen „az már nem sok idő”. Az egyik óvoda intézményvezetője vetette fel, 

hogy ha úgy kommunikáljuk a bekerülést, hogy az óvoda utolsó évében járó gyermek 



 
 

kerülhet be a programba, akkor ezeket a félreértéseket esetleg jobban el lehet kerülni. 

Ugyanis van olyan gyerek, aki úgynevezett harmad éves évfolyamban van (5-6 évesek) 

és van negyed éves évfolyam is, ahol a gyerekek 6-7 évesek, mert a szülő kérvényezi, 

hogy 7 évesen kezdhesse az iskolát, vagy az óvodapedagógus javasolja, hogy a gyermek 

kétszer járja a középső csoportot.  Ezt nem nevezném tervezési hibának, csak a program 

tervezését illetően említem meg. Talán ezzel van összefüggésben, hogy nálunk is 

folyamatosan jelzik az óvónénik, hogy az ovisok közül egy-két gyerek nem szeretné 

folytatni az úszást, mert nem akar merülni a vízben. 

Létesítmény: 

A tanmedence hőfoka állandó 33C0 körül mozog, a gépész kollégák óránként ellenőrzik a 

vízhőmérsékletet. 

Eddig egyszer történt havaria esemény (fekáliás szennyeződés), az aznapi foglalkozások 

elmaradtak, de a medence leeresztése és alapos fertőtlenítése után a vízzel való feltöltés és 

megfelelő vegyszerezést követően a másnapi foglalkozások már rendben lezajlottak. 

Az öltözők(csapat) igénybevétele is rendben történik, az iskolás és óvodás csoportok időben 

érkeznek az előzetes beosztás szerint így nem fordul elő, hogy valamelyik csoportnak 

várakoznia kellene az átöltözésre. 

Az uszoda 32 db hajszárítóval rendelkezik, ebből 24 db a csapatöltözőkben, illetve közvetlenül 

az előterükben található. Általában elégnek bizonyul ez a szám, de amennyiben plusz igény 

merül fel, úgy abban az esetben használhatóak a közös öltözőhelyiségben található 12 db 

hajszárító is. 

Egyetlen problémaként ezzel kapcsolatban némely hajszárítók túlmelegedése kapcsán merült 

fel, ugyanis 5-6 db idő előtt kb. 10-15 mp után túlhevül és automatikusan leáll. Ezen probléma 

nagyobb teljesítményű hajszárítók beszerzésével és felszerelésével orvosolhatóak. 

Visszajelzések:  

Ez idáig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Jó a szervezés, megkapják mindig az 

információkat, a buszok biztonságosak, időben ott vannak a helyszínen, a gyerekek nagyon 

várják minden héten. A kísérő tanárok is elismerően nyilatkoznak a munkánkról. Az egyik 

intézményvezető úgy nyilatkozott, hogy profizmusra utal az egész program. Egerszegi 

Krisztina is a látogatása alkalmával kérdezgette a kísérőket, de abszolút pozitív válaszokat 

kapott, attól függetlenül, hogy rákérdezett a felmerülő hiányosságokra, erre viszont nemleges 

választ kapott. 

Szülői részről is volt megkeresés, hogy segítsek már, mert a kislánya (első osztályos) az úszás 

napján pityereg, hogy nem akar úszni, de ő nem szeretné, hogy kimaradjon a gyermek. 

Átirányítottam a kislányt egy másik, gyengébb csoportba, ahol van sikerélménye. Két hét 

elteltével hívott az anyuka, hogy köszöni szépen a segítséget, de a kislánya most már nagy 

örömmel várja az úszást és nagyon szereti csinálni.  

 

Debrecenben miután elindult az Úszó Nemzet Program sok telefonhívást kaptam, hogy mi 

alapján lehet bekerülni a programba, illetve kinél kell lobbizni. Összességében elmondhatom, 



 
 

hogy jól működik a program, a kezdeti problémákon hamar átestünk, köszönhető ez a központi 

koordinátornak, a logisztikusnak, az Intertanker segítségének és nem utolsó sorban a Magyar 

Úszó Szövetségnek. 

3) Tokaj – Hölcz Péter 

Amikor felkérést kaptam a helyi koordinátori feladatok ellátására, megismerve a programot, 

elsődleges célomnak tekintettem azt, hogy megfelelő szakmai, oktatói gárdát toborozzak, őket 

folyamatosan menedzseljem, az uszoda vezetővel folyamatos kapcsolatban maradjak és a 

város vezetését megnyerjem, elkötelezettségüket, bizalmukat kiérdemelje a program. 

Az erőfeszítéseim célja az volt és jelenleg is az, hogy a programban dolgozó kollégák 

elkötelezettek legyenek a minőségi munkavégzés mellett – így minden gyermek 

megtanulhasson úszni és ezáltal a magyar úszósport is több lábon álljon -erősödhessen bázisa. 

A város vezetése felől kijelenthetem, hogy létjogosultságot érdemelt a kezdeményezés – Posta 

György polgármester úr teljes odaadással áll az ÚNP mellé. 

Úgy gondolom, hogy a Tokaji Tanuszoda kiválasztása a teszt szempontjából a legjobb döntés 

volt. Röviden úgy összegezhetném, hogy Tokajban nem volt hagyománya az úszósportnak, az 

úszásoktatásnak. A nehézségeink is ebből adódtak. 

 

Nem állt rendelkezésünkre helyi vagy a vonzáskörzetben élő megfelelő képesítéssel rendelkező 

és létszámú szakképzett úszóoktató. 

Ez okozta a legnagyobb problémát! Tizenhét – korábban iskolai oktatásban részt vevő – 

testnevelőt kerestem fel és tájékoztattam Őket a programról. Volt, aki egyáltalán nem felelt meg 

és voltak akinek a megadott feltételek nem feleltek meg. (délutáni elfoglaltságra gondoltak, 

nem gondolták, hogy minden alkalommal vízbe kell menni! stb) 

Ennek a szakember hiánynak az áthidalására vettünk be a programba két miskolci oktatót. 

 

Sajgó László és Hunyadi Levente, illetve jómagam nem ütköztünk különösebb problémába – 

minden oktatási napon időben (kényelmesen) érkeztünk a helyszínre. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a szállítás az első perctől fogva kiszámíthatóan, precízen, 

késedelem mentesen zajlik. Nincs tudomásom egy pontatlanságról sem – mert nem történt 

ilyen eset.  

Köztudott, hogy tanévkezdés után, az őszi időszakban ugrásszerűen megnő a felső légúti 

megbetegedések száma – sajnos napjainkban gyakran veti fel a koronavírus gyanúját. Nagyon 

nagy számú a hiányzók létszáma, a kísérő pedagógusok több esetben aggodalmukat fejezték ki 

a folytatást illetően. 

 

Juhász Tibor létesítmény vezető teljes mértékben támogatta eddig és támogatja a 

továbbiakban is a program sikeres előmenetelét – mindenben készségesen rendelkezésre állt, 

a lehető leggyorsabban próbált megoldást találni a felmerülő problémákra. 

Az uszoda infrastrukturális elrendezése célunknak megfelel – a helyi oktatásszervező, illetve 

az oktató kollégák által kialakított helyes szokásrend alapján semmilyen akadály nem 

jelentkezett a tanulók uszodába érkezése, le-, illetve felöltözése során. Gördülékenyen váltják 

egymást a csoportok (a kísérő pedagógusok minden esetben megfelelő létszámmal és 

motiváltsággal érkeztek, így tudták hathatósan segíteni a folyamatokat).  



 
 

Alkalmanként előfordul, hogy a tanmedence hőfoka hidegebb a kelleténél, illetve hűvös 

levegőt keringet az uszoda légkeverő rendszere. Ez a probléma gyakran vissza-vissza tér, 

ellenben minden esetben, ha jeleznek az oktató kollégák azonnal elhárításra kerül a 

kellemetlenség. 

Sajnos az uszoda tervezésénél nem gondolták át kellően a dolgozók számára (uszodai 

dolgozók, oktatók, egyéb személyek) kialakítandó öltöző és mellékhelyiségek megfelelő 

mennyiségű kialakítását. Pótszekrényekkel, kellő odafigyeléssel megoldottuk a problémát – 

sohasem öltözik együtt az oktatói gárda egyik tagja sem az érkező vagy távozó csoportokkal. 

Mindenképp szükségesnek érezzük egy stabil, zárható fiókokkal rendelkező asztal 

beszerzését, mely segítené az adminisztrációs munkát, illetve a dokumentumok optimális 

tárolását. Jelenleg az eszköztárolókban kerültek elhelyezésre a különböző naplók és 

nyilvántartások, íróeszközök, matricás füzetek és a levonók. 

Fontosnak tartom azt a jövőben, hogy a helyi koordinátorok kellő időben kapjanak 

tájékoztatást az esetlegesen felmerülő speciális igényű, halmozottan hátrányos, esetleg 

fogyatékossággal érkező tanulók érkezéséről. 

A felszerelések kiosztása, szortírozása, esetleges cseréje rendben ment, a várakozási idő 

minimális volt – precíz folyamat alapján zajlott.  

Az oktatás sikeres lebonyolítása szempontjából kijelenthető, hogy a rendelkezésre álló 

eszközök megfelelőek, számuk elegendő. 

A program reményem szerint bővülni fog – a közel jövőben hangsúlyos kérdésnek tartom azt, 

hogy a már meglévő főállású oktatók segítségével helyi kötődésű gyakornokokat vonjunk be a 

munkába – így segítve a program előmenetelét. Nagy örömömre, egy motivált, helyi kísérő 

pedagógus már elkezdte az úszás oktatói képzést (már rendelkezik gyógypedagógiai 

képesítéssel) és idővel szeretne csatlakozni az oktatói gárdához. Ebben (is) látom a program 

hosszú távú létjogosultságát, bővíthetőségét. 

4) Mór – Molnár Mihály 

 

Helyi koordinátorként az alábbi feladatok ellátásáért feleltem: 

 

- ÚNP helyi megvalósításának szakmai koordinálása 

- Az uszoda napi ellenőrzése 

- ÚNP oktatók tevékenységének kezelése feladatainak beosztása és ellenőrzése 

- ÚNP projekt operatív területeinek támogatása helyi és központi szint között 

- ÚNP projekt keretében megtartott értekezleteken egyeztetéseken való részvétel, 

napi kapcsolattartás a központi koordinátorokkal, munkájuk segítése 

- Projekt szakmai haladási jelentések elkészítése és jelentése 

- kapcsolattartás a helyi intézményekkel szervezetekkel      

- Útnyilvántartások vezetése 

- Órarend tervezése egyeztetése 

 

legfontosabb tapasztalatok: 

 

- A helyi koordinátoroknak óriási felelősége van: helyi viszonyok, intézmények 

intézményvezetők ismerete, 



 
 

- oktatásszervező (maximális felkészültség, rátermettség, kommunikáció, szituáció 

megoldó képesség), valamint megfelelő számú, minőségi oktató (megbízható, 

pontos, felkészült) kiválasztása  

- központi és a helyi koordinátor megfelelő rugalmas és jó munkakapcsolata  

 

 

nehézségek: 

 

Az első heti buszos problémák kijavítására érkezett ITK részéről egy koordinátor, aki a 

második héten vezényelte a buszok mozgását és rakta össze az útvonalakat a 

sofőröknek. A hibákat sikerült orvosolni folyamatosan egyeztettünk személyesen és 

telefonon, illetve az ITK-ás koordinátor a nap végén a Magyar Úszó Szövetség központi 

koordinátorával egyeztette a nap eredményeit. Új sofőrök kerülnek a kisbuszokra velük 

a második hét péntekén megtörtént a bejárás! 

A buszos problémákat a 3. hétre sikerült teljesen megoldani. 

Az oktatóink száma kevés ez főleg akkor fog még inkább mutatkozni amikor a 

szintfelmérőnél a mélyvizes csoportok is beindulnak, illetve van, ahol már be is indult. 

Ebben az esetben a pihenő oktatót kell alkalmazni, de így a napi óraszáma 5-6 órára 

emelkedik. A következő félévre oktatói számot kell növelnünk. 

menet közben felmerülő problémák és azok kezelése : 

 

Sok a problémás gyerek SNI ezen belül farkastorok, autista, magatartás problémás, 

illetve külföldi gyerek kb. 20 fő mongol ebből kevesen tudnak magyarul. Plusz oktató 

szükséges elsősorban gyógypedagógusi végzettségű, meg is találtuk rá a legjobb 

szakembert! 

Az úszónemzet szoftverrel kapcsolatban több észrevételt is jeleztem Szabados Richárd 

felé, heti szinten beszélünk és a korrigáljuk a felhasználó barát kezelést.  

A hajszárító probléma még mindig fennáll, illetve a kevés öltözői helység is probléma 

próbáljuk elválasztani talán függönnyel vagy egy kis fallal az elkövetkezendőkben. 

Az oktatók munkahelyi körülményeit kell valahogyan megoldani, oktatóink 7.30-ra 

érkeznek és legalább 14.30-ig vannak. Az uszodának nincs egy teakonyhája az ebédet 

nem tudják megmelegíteni nincs egy hűtőszekrény ahová be tudják tenni a napi ételüket. 

Nincs egy asztalunk, egy székünk. Az oktatóink munkakörülményeit az elkövetkezendő 

időszakban szeretnénk valahogy megoldani mert ez probléma itt Móron. 

 

tervezési hibák:  

 

- Az intézmények kiválasztása a helyi koordinátorral nem lett le egyeztetve, illetve a 20 

perces utazás személygépkocsival történt nem busszal, így némely intézménynél a 

menetidő jóval több (4 intézmény). 

- órarend, mivel elsőre osztály és csoport létszám szerint csináltuk meg, ezen menet 

közben változtatni kellett, mivel az első órák után ismertük meg csoportokat gyerekeket. 

Van olyan osztály és óvodás csoport, ahol létszámilag elég lett volna az oktató, de a sok 

problémás gyermek miatt be kellett rakni pluszba oktatót, nálunk ezt egy 

gyógypedagógus vette kézbe. 



 
 

- Mivel, az oktatói létszámunk kevés próbáljuk így megoldani a felmerülő problémákat, 

de szeretném javasolni a több oktató felvételét a programba és nem csak a problémás 

gyerekek miatt, hanem a szintfelmérő után már kerültek gyerekek mélyvízbe és ezért 

plusz oktatót kellett berakni a csoporthoz.  

- felszereléshiány szokott még előfordulni, de mivel vannak plusz felszerelések azt is 

tudjuk pótolni.  

- Az ITK részéről a sofőrök felkészítése nem volt megfelelő (busz ismerete, a program 

minimális ismerete, helyismeret) 

- Az oktatók elmondása szerint a víz és a levegő néha hideg /víz 29,2 fokos/ a gyerekek 

is de az oktatók is a második 45 percben már fáznak. Megpróbáljuk az uszodával 

orvosolni a problémát. (A szerződésben 28-30fok van, amit mindenképp orvosolni kell) 

- Oktatók megbízási szerződése 8 napos felmondási időt tartalmazott, amely korrigálva 

lett idővel. A rövid felmondási idő megnehezítette a személyi pótlást 

 

visszajelzések  

 

Az intézményi visszajelzések nagyon pozitívok, a városvezetés maximálisan támogatja 

a programot mindenki elégedett.  

Szülői részről nem minden estben van meg a háttér támogatás, néhány eset kiemelnék: 

-az anyukám azt mondta ne legyen vizes az arcom 

- anyukám azt mondta, ha nem tetszik a feladat üljek ki a lépcsőre !!! 

- az anyukám azt mondta ne menjek bele a nagymedencébe 

Visszajelzés tanárok részéről nagyon pozitív nagyon tetszik nekik a csoportbontás, hogy 

mindenki megkapja szintjének megfelelő oktatást nem úgy, mint a régebbi" 1 testnevelő 

tanár 30 gyermek ". Gyerekek is nagyon élvezik és szeretnek járni nagyon örültek kapott 

felszereléseknek.  

 

5) Budafok – Bodnár Tamás 

Feladatok: 

• Kapcsolattartás a létesítménnyel: 

              - A program felvázolása hány órában mennyi pályát szükséges lefoglalni. 

              - Az oktatók öltözése pihenése étkezése ruhák szárítása adminisztráció végzése 

• Órarend elkészítése az oktatók beosztása az oktatásszervezővel 

• Alapvetően oktatók megtalálása felvétele, jelölése a programba. 

• Kapcsolattartás a régió vezetővel és a programot irányítókkal. 

• Megbeszélés a szállítási koordinátorral, a szállítási cég vezetőjével, a sofőrökkel.  

              -Menetrend átnézése esetleges javaslatok tétele. 

-Amennyiben változás van a szállításban azt továbbítani az autóbuszvezetőknek, az 

oktatásszervezőnek vagy fordítva iskoláknak óvodáknak. 

• A programban résztvevő gyerekek elhelyezése, öltözők kialakítása, hajszárítók 

megfelelő számú elhelyezése. 

• Az oktatóknak biztosítani öltözködéshez a szekrényeket, az étkező helységet, 

adminisztrációt. 



 
 

• A legnagyobb gond az oktatók felszerelésének tárolása a vizes holmik szárítása. Ez egy 

családias uszoda itt megengedtük, hogy felakasszák olyan helyre, ahol jól tud száradni 

és nem tűnik el. 

• Tudtunk biztosítani adminisztrációra megfelelő helységet számítógépekkel. 

• A diplomákat is kihelyeztük. 

• Nagyon fontos a kapcsolattartás az iskolákkal és az óvodákkal itt még fejlődnünk kell 

mert túl sok a kör iskola közvetlenül a helyi koordinátort vagy az oktatásszervezőt 

keresse ők tájékoztatják a sofőröket így nem vész el infó. 

 

Nehézségek: 

• legelején a felszerelések adatainak begyűjtése majd a felszerelés kiosztása volt.  

• szállításnál felmerülő problémák: 

-útvonal lezárás, elterelés, felbontás. Ezeket az iskolával megbeszélve találjuk ki hol 

van a legjobb hely a felszállásra 

• oktatásnál: 

             - oktató lebetegedése (nátha,covid) a kezdeteknél volt egy erős megfázásos 

 hullám, de ezzel nem maradt otthon senki egynapnál, kollégák helyettesítették őket. 

              Covidos is lett egy két oktató, de mivel minden oktató minimum kétszer oltott így a 

kb 5-6 nap a hiányzás ez is még kezelhető mivel a csoportok is ebben az időben hiányoznak. 

• A Covid miatt lemondások vannak a szállításnál is, de nem egyszerre sokan, hanem 

inkább egy-egy csoport. A buszokat folyamatosan informáljuk erről és segítünk a 

takarékosabb megoldásban. 

• Az oktatók köntöse nagyon vékony. A short lányoknak nem megfelelő. Későbbiekben 

más kellene. 

 

Tapasztalatok: 

Az ÚNP program, oktatási tematikája jól felépített, ezért jól működik a gyakorlatban. A célok 

világosak mindegyik szinten. A feladatok sorrendje, egymásra épülése biztos alap az oktatás 

sikerességéhez. Az eszköztár sokszínűsége és mennyisége megfelelő ahhoz, hogy változatos, 

izgalmas órákat tartsunk.  

Az úszólapok mérete nem minden korcsoportnál optimális. Ovisoknak túl nagy. Karúszók nem 

váltak be. A gyermekek megkülönböztetése nehezített az egységes felszerelés miatt. 

Óvónők, tanítónők szülők visszajelzése a programról egyértelműen pozitív. 

Gyerekek szeretik az úszást, az oktatójukat. Várják, hogy jöhessenek.  

Szülők nagyon hálásak. 

Adminisztrálni viszont az órák alatt, végén nincs idő, csak a nap végén. Mi a kísérő pedagógus 

segítségét kérjük a papír alapú jelenléti ívek kitöltésében. Ezt rögzítjük a nap végén. 

 

  



 
 

6) Oktatás 

 

 

Az Úszó Nemzet Program Pilotjában több fontos feladat koordinálása, felépítése és 

kontrollja hárult a szakmai csoportra, azaz ránk. Az egyik fő területekként emelném ki 

a szakemberek: helyi koordinátor, oktatásszervező, oktatók, óraadók kiválasztását és 

továbbképzését. Azt gondolom ők a program legfontosabb elemei hiszen a gyerekek azt 

a tapasztalatot visznek majd haza, amit ők közvetítenek feléjük. A program szakmai 

sikere is az ő tudásukon fog múlni. Kiemelném, hogy az első körben bekerült közel 40 

oktató mind teljesítette az általunk meghatározott bekerülési minimum kritériumokat, 

azaz az erkölcsi bizonyítvány, a szakirányú végzettség megléte, a MÚSZ licensz 

megszerzése, és az ÚNP továbbképzés sem jelentett problémát. Az uszodákban az ÚNP 

minősített oktatók okleveleit kihelyeztük, reményeink szerint ezzel egy országos 

folyamatot indítunk majd el és kiszorulnak az uszodákból a kóklerek és helyi 

vállalkozók, helyüket hozzáértő egyesületek és úszóiskolák veszik majd át. 

Véleményem szerint a 3-szor 36 óra elegendő a három úszásnem elsajátításához, abban 

a rendszerben, ahol 8-10 gyerekhez 1 oktató van jelen az órán és differenciált oktatás 

zajlik. A TF Úszó Tanszéke által megálmodott tanmenethez és szintekhez is gyorsan 

alkalmazkodtak a helyszínek, még akkor is ha helyi szinten más volt a szokásjog az 

úszásnemek sorrendjének oktatása terén. Az általunk megálmodott rendszer kijelöli az 

irányt, hogy mikor mi után milyen elem oktatása következik, azonban az oktatói 

kreativitásban feladat és eszköz használatban nem szab határt. Az oktatók és struktúra 

után vizsgázott az ÚNP szoftver is amelyben tableten vezették a jelenléti íveket, 

megjegyzéseket, és a teljesített szinteket. Szintén két kulcs feladat ekkora létszámnál a 

jelenlétek folyamatos naprakész vezetése, és a tudás szintfelmérők alapján a haladási 

napló lekövetése városonként és később országosan. A rendszerbe belekukkantva hamar 

láthattuk, hogy melyik helyin milyen hatékonyan dolgozik, például hol mennyi gyerek 

mennyi idő alatt került a mélyvízbe. Az általunk biztosított segédeszközök minden 

helyszínen rendelkezésre álltak, ezzel lehetőséget biztosítva az óra színesítéshez és 

figyelem fenntartásához. A csúszda is jó ötlet volt ebből a szempontból is. A 

létesítmények mind a négy helyszínen megkapták az ÚNP minősítést, öltöző 

fejlesztések, hajszárító bővítések után a gyerekek szuperül felkészített létesítményben 

találhatták magukat. Következő elemként a szoros órarendet és busz menetrendet 

emelném ki. 



 
 

Talán ettől féltünk a legjobban, de napok alatt profin felállt a rendszer mind a négy 

városban és olajozottan dolgoztak a helyi koordinátorok/oktatásszervezők és a 

buszsofőrök közösen. A humánerőforrás kiválasztása itt is kulcskérdés, talán ezért is 

volt kisebb akadozás Móron, hiszen nem a megfelelő emberek kerültek első körben a 

megfelelő helyre. Az is megmutatkozott, hogy a google tervező és útvonaltervező 

programok által szuper alap terveket lehet készíteni, de a gyakorlat sokszor mást mutat, 

jelző táblák forgalom változások, benőtt fák terén. Nincs mese minden útvonalat le kell 

járni az összeset nem elég a számítógép mögül tervezni.  

Budafokon indultunk a legnagyobb, kb 1100 fős gyereklétszámmal kijelenthetjük, hogy 

ma Magyarországon nincs profibb csapat mint Bodnár Tamás csapata, az újonnan 

bekerülő hasonló méretű városoknak kötelezővé tenném, hogy ezt a helyszínt tekintsék 

meg példaként. Mitől ennyire jó ez a helyszín? A legmagasabb TF-es végzettséggel 

rendelkezik minden oktató és a munka morál és munkabírás kiveti magából azokat, akik 

nem bírják a gyűrődést és nem a legmagasabb szinten tud oktatni. Az uszoda kicsi, az 

öltöző kevés, viszont a kisvíz hatalmas, ami lehetővé teszi, hogy kényelmesen két 

osztály vagy csoport oktatása, tömegjelenetek nélkül történjen. Hogy tudnak mégis 

ilyen létszámot mozgatni? A rendszerrel, protokollokkal, és a szervezettséggel. Ha 

valaki az uszodában jár az az érzése, hogy a világ legtermészetesebb dolga hogy éppen 

50-60 gyerek oktatása történik csendben nyugalomban. Az uszodában a buszról való 

leszállás után minden lépés meg van tervezve. A táskák, cipők, kapátok helye, az 

öltözők forgatása, a csoportok leültetése a lelátón és stb. Februártól itt less megint csak 

a legnagyobb létszám 1600 fő, amelyet szintén meg fognak oldani. Az uszoda 

bővítésével lehet itt már csak majd fejleszteni és továbblépni, de ha van helyszín ami 

ezt megérdemli az Budafok, megdolgoztak érte. 

Debrecen közel 1000 fővel indult neki a programnak, itt is adott volt az infrastruktúra, 

és a Debreceni Sportcentrum által foglalkoztatott oktatók is. A felvételin kiderült, hogy 

Debrecen és környékén az úszó oktató és edzői képzés nem a legmagasabb szinten 

történik és ez rányomja a bélyegét a későbbi folyamatokra. Eddig is jártak osztályok és 

óvodák, de nem ebben a nagyságrendben. Egy kicsit azt érzem, hogy a Debreceni 

Sportcentrum által nyújtott kényelemből most ki kellett mozdulni a szakembereknek és 

többet és jobban kell dolgozni, az oktatás terén is első benyomásra ez a helyszín haladt 

kicsit lassabban a többihez képest. Fazekas Mónikat emelném ki, aki a változások élére 

állt és megvívta a csatáját, nehéz a szokásjogokat felborítani, de úgy tűnik ez a program 

a minőségibb oktatás a debreceni vizes sportoknak is kedvezhet majd hosszútávon. 



 
 

Mór kb 700 fővel startolt, a buszos szállítás problémái és késések rányomták a bélyegét 

az első két hétre. A problémák megoldása után, rendeződött a szerkezet, és 

harmonikusan ment tovább a program. Később azért kiderült, hogy nem jönne rosszul 

egy jobb szervező a csapatban, aki jobban megtervezi megoldja az oktatók forgatását, 

és az öltöző beosztását. Az oktatást minősége szuper volt, az oktatók jól végeztés a 

feladatukat. A létesítmény vezetés, helyi koordinátor és oktatásszervezőnek kell 

talpraesettebb megoldásokban gondolkozni. Az hogy mi miért nem jó, és miért nem 

lehet megoldani az nagyon rossz hozzáállás kicsit már idegesítő is. A kismedencéhez 

óra kérése az oktatóknak szerintem létesítmény feladat és nem az ÚNP programnak kell 

az is beszerezni. Bízom benne, hogy Móron, két TF-es végzettségű érkezésével 

megoldódik minden apró akadékoskodás. 

Tokaj nagyjából 400 fővel vágott neki a programnak, szűz területre érkeztünk, hiszen 

az új uszoda sokáig zárva volt, az úszás oktatás alapjait és kultúráját nekünk kellett 

felépíteni. A tokaji helyszín véleményem szerint a legnagyobb siker, és itt mutatkozott 

meg először a program ereje. A két folyó találkozásánál fekvő városban a legtöbb ember 

eddig nem tudott úszni, ami szomorú. A legpozitívabb visszajelzéseket innen kaptuk, 

nem véletlenül. Tokaj megmutatta nekünk, hogy hybrid megoldással, teljesen szűz 

területet is meg tudunk oldani, 2-3 szakember importálásával, és helyi testnevelők 

bevonásával szuper jól működő csapatot tudunk kialakítani. Tokaj egy minta helyszín, 

Putnok, Iváncsa, Kistelek, Barcs, Derecske, Szarvas előtt. Örülök, hogy személyesen 

ennek részese lehettem, és Hölcz Péter koordinátor megérdemel a várostól egy 

kitüntetést. 

 

Legfontosabb kiemelendő és beépítendő tapasztalatok:  

- Kommunikációban való fejlődés nagyon fontos ÚNP-Intézmény-Szülők között 

- Intézmények részéről fontos az ADHD, SNI, autista, végtaghiányos és Down-kóros 

gyerekek létszámának előre jelzése 

- Busz menetrend nem lehet túl feszes (ADHD-s és Autista, Down-os gyerekek miatt.) 

- Általános igény a nagy méretű polifoam, játékhoz, oktatáshoz, a nagy létszám miatt 

- Minimálisnál több oktató és óraadó bevonása a folyamatos fluktuáció miatt 

- Oktatóknak szekrények, asztal, szék, pihenő helyiség kialakítása fontos az uszodában 

 

 

 



 
 

7) Logisztika – Császár-Bíró Gellért 

2020 decemberében csatlakoztam a programhoz, a feladatom az ÚNP projekt előkészítési, 

megvalósítási és utókövetési szakaszában a projekt teljes logisztikai tervezése, lebonyolítása 

volt. A feladatot Molnár Lászlótól vettem át, korábban ő végezte még a bejárásokat a 

tanuszodák és az intézmények között. A kézhez kapott információk (utazási idő, cím lista, 

órarend, táv) alapján állítottam össze a menetrendeket.  

A menetrendek az órarend átalakulásával folyamatosan frissítésre kerültek, így decembertől a 

tervezett februári indulásig Debrecenre 9 változat, Budapest 22. kerületre 10 változat, Tokajra 

6 változat és Mórra 4 változat került kidolgozásra minden helyszínre.  

A menetrend tervezeteket grafikusan állítottam össze, majd leolvasva a sávos ütemterveket, állt 

össze táblázatosan is. A grafikon egyik tengelyén az iskolák/óvodák szerepeltek, míg másik 

tengelyén az idő. A gyermekszállítási feladatokat így könnyen le lehetett olvasni, hogy mikor 

hova kell mennie a busznak. Első körben Debrecen menetrendjét készítettem el. Eleinte 

minimális erőforrás használata volt a cél, így kijött az is, hogy akár egy busszal is ki lehetne 

szolgálni a debreceni igényeket, azonban a nem várt havaria helyzetekre, valamint az esetleges 

csúszások kiküszöbölésére a megbízó kérésére kettő busz lett betervezve.  

 

7. ábra: általános menetrendkép egy busz esetén tartalékidők nélkül 



 
 

 

8. ábra Általános menetrendi kép 2 busz esetén (Debrecen hétfő) 

Tokaj esetében már egy 2021 januári bejárás során nyilvánvaló volt, hogy a hídfelújítás miatt a 

Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár irányába a buszoknak hosszabb menetidővel kell számolni, 

mint ami általános esetben lenne. Ekkor még nem volt az a körforgalom felújítás, ami ősszel a 

közlekedést megbénította a környéken. Tokaj környékén jellemzően kis létszámú csoportok 

voltak, de pont annyian voltak, hogy a Sprinter méretű buszból nem lett volna elég egy. Emiatt 

végül két nagybusz került betervezésre.  

Budafokon a tanórákon két-két csoport vett mindig részt egyszerre az úszásoktatásban, emiatt 

kétszer annyi busz is kellett, hogy párhuzamosan a különböző helyszínekről el lehessen hozni 

a gyerekeket. Budafok településszerkezete még magán viseli, hogy egykor egy szőlőhely volt, 

így sok kanyargós kis utcája van, mely nagybusszal nem járható. Az intézmények jelentős 

hányada csak kisbusszal volt kiszolgálható. Emiatt 2 nagybusz és 4 kisbusz került Budafokra. 

Voltak olyan csúcsidőszakok, mikor minden járműre szükség volt, viszont van olyan nap, mikor 

nem dolgozik mind a 6 busz. A megcsúszások elkerülése érdekében, a zökkenő mentes 

lebonyolításhoz viszont indokolt ez a darabszám.  

Móron voltak olyan tanórák, ahova külön településről kellett két kislétszámú csoportot behozni 

(Csákberény és Csókakő), emiatt kézenfekvő megoldás volt, hogy erre kell két kisbusz. 

Ezekhez társult még egy nagybusz, melyekkel a menetrend meg lett tervezve.  

A menetrendek elkészülte után, helyszíni bejárást tartottunk nagybuszokkal. Budafokon így 

könnyen látható volt, hogy hova képes nagybusz befordulni, és hova kell mindenképpen 

kisbuszt küldeni.  

Tokajon a nagybusszal minden helyszín végig lett járva, volt egy két kisebb falu, ahol 

buszforduló híján Y-ozva kellett megfordulni, olyan is volt, hogy a szomszéd falu templomát 

megkerülve lehetett csak visszafordulni, de megoldható volt a feladat. Az útviszonyok is 

megismerésre kerültek.  



 
 

Debrecenben általában nem volt gond a helyszíni bejárás során, minden intézmény 

megközelíthető volt a Kemény Zsigmond Óvoda és a Mosolykert Óvoda kivételével. Oda 

bementünk ugyan és ki is tudtunk jönni nagybusszal, de látható volt, hogy menetrend szerint 

nem tudunk arra járni a sok parkoló autó miatt. (Emiatt az óvodásoknak itt 100-100 m-t ki kell 

sétálniuk a legközelebbi buszmegállóig.  

Móron a helyszíni bejárás során minden intézményhez eljutottunk. A Pusztavámi Általános 

Iskolánál és Bölcsödénél volt gond a megfordulással, mindenhol máshol találtunk alternatívát. 

(Ide végül kisbuszok jártak.) Bejárás során egyetlen gond volt, hogy a Kincsesbányai Általános 

Iskola kimaradt sajnos, emiatt nem volt képünk az ottani helyzettel. (Végül ide is kisbuszok 

jártak.)  

Végül februárra előállt a végleges menetrend a folyamatos órarendi változtatásokat mindvégig 

lekövetve, de tavasszal nem indult el a program a covid miatt.   

 

9. ábra Tokaj és Debrecen helyszíni bejárásánál használt busz 

 

 

10. ábra Budapest 22. kerület és Mór bejárásánál használt busz 



 
 

 

Nyáron a pilot programhoz új órarendek kerültek kialakításra több esetben. Ezekre igazítva új 

menetrendek készültek az előző munka alapján. A buszok mennyisége a helyszíneken nem 

változott. Itt is sok apróbb változást kellett eszközölni folyamatosan.  

Több menetrendi táblázat is kialakításra került. Az egyik táblázatban buszonként lett feltüntetve 

minden feladat, egy másik táblázatban az uszodától való indulás és uszodához való érkezés lett 

feltüntetve. Egy harmadik táblázatban az lett jelölve, hogy a célintézményekhez mikor kell 

odaérkezni és az uszodától mikor kell visszavinni a csoportokat a különböző buszoknak.  

 

A program során 7 Mercedes Reform 501 nagybusz és 6 Mercedes-Benz Sprinter alapokra épült 

Reform-S School kisbusz került felhasználásra, melyek gyerek ülésekkel és biztonsági övekkel 

vannak felszerelve. A buszok Debrecenben készültek, a program első hetében az egyik 

debreceni buszban még csak 200 megtett km volt összesen.   

 

11. ábra Debreceni buszok 



 
 

 

12. ábra Debrecen 

 

13. ábra Debreceni óvodás csoport leszállása 

 

14. ábra Mercedes Reform busz belseje gyerek ülésekkel 



 
 

 

1. ábra Mercedes Reform busz belseje gyerek ülésekkel 

 

 

16. ábra Mór, nagybusz 

 

17. ábra Mór, kisbusz 

 

 



 
 

 

Legfontosabb tapasztalatok  

A menetrendet módosítani kellett, hogy könnyebben tudják értelmezni. Először beleírtam, hogy 

mikor van gyerekszállítás és mikor üres a busz. Aztán az uszodákhoz is készítettem egy 

menetrendet az induló és érkező járatokhoz. Utána leegyszerűsítettem, hogy melyik 

intézményhez mikor kell odaérkezni melyik busznak.  

A menetrendek folyamatosan javításra kerültek, de a sofőrök nem mindig kapták meg a 

legújabb változatot.  

Olyan váratlan helyzetek is nehezíthetik a menetrend betartását, mint például, 

- ha csak egy tanárnő van a buszon, aki a gyerekeket csatolja be, ilyenkor 10 percet is 

várni kell akár az indulásra. Emiatt érdemes kérni az intézményeket, hogy legalább a 

felszállásnál küldjenek segítséget a gyerekek becsatolásához.  

- a busz beragad egy traktor mögé 

- előre nem tervezett útfelújítások 

- balesetek miatti torlódások 

A buszokba az induláskor nem volt GPS szerelve, a sofőröknél pedig okos telefon sem volt. Ez 

jelentősen megnehezítette az esetlegesen eltéved sofőrök dolgát.  

Lehetne egy minden iskolának buszmegálló program is, hogy könnyebb legyen a 

gyermekszállítás megoldása. Ezeket a megállókat K+R parkolónak is használhatnák a szülők. 

(A kocsi megáll, a gyerekek biztonságosan kiszállnak, és a szülő utána tovább is hajt.)  

A városok szerkezetét meg kell vizsgálni, mennyire könnyen fér nagybusz az intézményekhez.  

A kiválasztandó településeknél előre fel kell térképezni, milyen útfelújítások és egyéb 

forgalmat bénító beavatkozásokat, rendezvényeket ütemeznek.  

A sofőrökkel be kell járni a helyszíneket mindig, ne az első munka napjukon járjanak életükben 

először a célintézményeknél.  

Nem kell végül is magyarázó ábrákat írni sok oldalon keresztül a sofőröknek, hogy merre 

menjenek pontosan. Elég tisztázni velük az intézmények körüli megállás és fordulás módját, 

valamint a pontos időpontokat, mikor hol legyenek. A túl sok információba belebonyolódnak.  

A buszokban műholdas nyomon követés van, ehhez jó lenne hozzáférni.  

Nehézségek  

A legnagyobb nehézség a programban az volt, hogy minden buszra napra megfelelően 

elkészült egy útvonal tervezet táblázatokkal, térkép kivágatokkal, magyarázatokkal, melyek 

egyértelműen elmagyarázták a feladatát a buszsofőrnek. (55 db egy hétre.) Ezek a word 

dokumentumok hiába lettek az ITK számára továbbítva, figyelmen kívül hagyták őket. 

Részben emiatt is történhetett több kavarodás. Fontos, hogy a buszos cég próbáljon meg 

időben fix sofőröket, illetve fix projektvezetőket szerezni.  

Vannak települések, ahol nincs buszforduló, ott nehézkes a mozgás.   



 
 

Menet közben felmerülő problémák és azok kezelése  

A nagybusz csak lassabban tud haladni, emiatt a távolabbi településekre csak késve tud odaérni. 

Móron kisbuszokkal lett ez orvosolva, azok gyorsabban mennek messzibb távokra, míg a 

nagybusz a Móri intézményeket szolgálja ki.  

Móron nagyon nehezen ment az indulás, nem volt jól összefogva az ottani történet. Egyszerűen 

szétcsúszott az egész. Egy helyszíni megbeszélés után átdolgozásra került az egész menetrend, 

ezután már nem nagyon volt probléma ott sem.  

Tokajon az Erdőbényei Óvoda elérése bőven kiesik a 20 perces időlimit alól (30-35 perc). A 

pilotban így a buszokat úgy forgattuk, hogy emiatt máshol ne legyen fennakadás, de nem 

célszerű kicsúszni a 20 percből.  

Móron a 81-es főúton több szakaszos útfelújítás volt, mely megbénította a környék 

közlekedését, emiatt alternatív útvonalak készültek a felújítások idejére, valamint a Magyar 

Közúttal is felvettük a kapcsolatot.  

Tokajon a hídfelújítás mellett a körforgalom is felújításra került a hídnál, ami miatt jelentősen 

megnövekedtek az eljutási idők a Tisza másik oldalára. Rakamaz, Tímár és Tiszanagyfalu 

esetén emiatt a 20-30 perces tartalékidőket a buszok nem várták ki, hanem elindultak ennyivel 

hamarabb a csoportokért, és valamivel korábban vissza is indultak a gyerekekkel az uszoda 

felé. Így nem volt csúszás. Egyébként a körforgalom felújításának befejező betonozásába 

behajtott, egy autós, ez picit továbbra is hátráltatja az építkezés befejezését.  

Aratáskor, ha mezőgazdasági vontató mögé ragad be a busz, forgalmas szűk utakon nem lehet 

megelőzni. Ettől megcsúszhat a tanóra kezdése, de erre nem lehet méretezni.  

Budafokon a Kossuth Lajos utca elhúzódó felújítása miatt a Kossuth Általános Iskolának a 

Savoyai Jenő térre került át a felszállási helye, a használaton kívüli BKK megállóba.  

Debrecenben 5 perccel korábban indultak a 2. héttől a Kölcsey Ferenc Ált. Isk. diákjai, mert a 

reggeli csúcsban megcsúszhatnak a menetidővel.  

Tokajon az első tanórák reggeli kezdését negyed órával reggel eltoltuk, mivel a 37 és 38-as főút 

csomópontjában épülő körforgalom miatt Miskolcról nehezen ért be időben az oktató.  

Tervezési hibák  

 

A főutakon 70 km/h-s sebességgel volt számolva a nagy buszok menetideje, de valójában csak 

60 km/h-val tudtak haladni. 

A gyakori órarend módosításokkal megcsúszhat a menetrend. Volt, hogy figyelmetlenségből 

egy-egy intézmény fel lett cserélve, és ez a hiba másoknak sem tűnt fel, de még a program 

indulás előtt ki lett küszöbölve a probléma.  

Több alkalommal nagybusz ment oda, ahova kisbusszal optimálisabb lett volna, ezek a hibák 

az első héten orvosolva lettek. (pl.: Pusztavám)  

A messzebb lévő településekre célszerű kisbuszokat küldeni, amik gyorsabban tudnak haladni, 

ez nem mindenhol valósult meg első héten, de orvosolva lett.  

A 3,5 t-s súlykorlátozású szakaszokra nem lett előre útvonal engedély kérve.  



 
 

A gally levágás Bodajkon említve lett a program indulása előtt, de az infó nem jutott el az 

illetékesekig a program kezdetéig. Az első hét tapasztalatai alapján aztán azonnal le lettek vágva 

a belógó faágak a bodajki iskolánál.  

A létszám sokszor nem indokolja nagybusz alkalmazását, de ugyanakkor két kisbusz pazarló 

lehet egy feladatra. (Főleg, ha csak nagybuszokkal van kiszolgálva a terület.) Az új, 

középkategória segíthet az erőforrások észszerűbb elosztásában, valamint a vidéki uszodáknál 

előnyös kisbuszok alkalmazása a jövőben, melyek gyorsabban tehetnek meg nagy távokat.  

A buszok telephelyét jó lenne tudni előre, hogy számolhassak vele a menetrendben.  

 

8) Marketing – Birkás Szabolcs  

A marketing tevékenység két alapvető területre koncentrált: az oktatáshoz szükséges 

felszerelések beszerzésére, valamint a kommunikációra, azon belül is elsősorban az 

uszonemzet.hu oldal létrehozására és kezelésére.  

 

A pilot programban résztvevő gyermekek sporteszközeinek kiszolgálásához összesen 3.100 

db készletet rendeltünk meg. Mindezt a mai napig 5 partner bevonásával oldottuk meg, a 

halasztás és méretváltozások miatt több részletben:  

 

1. Decathlon - kisleány úszódressz, kisfiú úszósort, úszószemüveg, törülköző, 

tornazsák;  

2. CCC Magyarország – papucsok; 

3. Szinga Sport Kft. (Players Room) – papucsok; 

4. Smart 73. Kft. – úszó sortok, úszódressz és papucsok (kiegészítő ASAP 

megrendelések kezelése kapcsán); 

5. ArtCopy – matricás füzetek és matricák. 

 

- Már ennél a létszámnál is jelentős kihívást jelentett a pontos méretek és a megfelelő 

mennyiségek összesítése, s mivel a megrendeléseket csak mindig a 4 helyszín adatainak 

begyűjtését követően adtuk le, így ez (is) hozzájárult ahhoz, hogy február elején éppen 

csak időre befutottak a termékek.  

 

Tekintettel arra, hogy a szeptemberre halasztott kezdés előtt új gyerekek léptek be a 

programba, ezért a méretek összesítése megint megbolygatta a rendszert. Ráadásul 

mindez már abban az időszakban történt, amikor a COVID miatt jelentős gyártás, 

logisztikai és termékutánpótlás kihívások vannak nem csak Európa, hanem világszerte, 

így még november végén is van pár olyan fürdőruha méret, amire várunk a 

partnercégtől. Elmondásuk szerint a teljes konszolidáció csak 2023/2024-re várható, így 

az ÚNP belépőinek ugrásszerű létszámnövekedésének kiszolgálása jelentősen hosszabb 

átfutási időt igényelhet. Mindezt egy rövid háttérinformáció is érzékeltetheti, miszerint 

a Decathlon vietnami gyára a COVID alatt leállt, jelenleg egy másik régióba telepítik át 

a gyártást. A nyári készletfogyás nem a tervek szerint alakult (alacsonyabb tervszámok 

mellett nagyobb igények), így majd minden áruházukban számos termék esetén vannak 

olyan hiányok, amiket csak 2022 év végére tudnak visszapótolni.  



 
 

 

- Tudva azt, hogy 2022. februárjában a tervek szerint a pilothoz képest hatszor akkora 

létszámú gyermeket akarunk bevonni a programba, így alapjaiban kell átgondolni, hogy 

mindezt miképp lehet/érdemes lebonyolítani. A most alkalmazott „házon belüli” 

megoldások (a MÚSZ csapata szortírozta és csomagolta a Duna Arénában a több ezer 

felszerelést, illetve intézte saját és bérelt autókkal a szállítmányozást) ilyen 

létszámoknál már nem lesznek elegendőek, előre lefektetett, rendszerszintű szervezésre 

lesz szükség. Ennek érdekében amire szükség lehet: 

 

a. Kínai gyártás esetén figyelembe kell venni, hogy 2022-ben a kínai újév február 1-

jére esik, így az európai karácsonnyal gyakorlatilag alig 2 hónap marad csak a 

beszerzésekre; 

 

b. Olyan partnert kell találni, aki nem csak a gyártást, hanem az országos szintű 

áruterítést is tudja vállalni versenyképes áron; 

 

c. A méreteltérésekből adódó esetleges problémák megelőzése érdekében fontos még 

megjegyezzük, hogy a mindenkori létszámhoz mérten 5, de bizonyos termékeknél 

(úszódressz, papucs, amennyiben ezeket is osztjuk még a jövőben) 10% tartalék 

készletezése is szükséges lehet. Ehhez kapcsolódóan dönteni kell olyan kérdésekről, 

mint pl. a programba belépő és azt 3 évig teljesítő gyermek hányszor/milyen 

gyakran kap felszerelést? Az ÚNP tanoncok minden évben jogosultak új darabra, 

kaphatnak akkor is, ha kinőttek valamit, ill. ha a termék garanciális vagy más hiba 

miatt használhatatlanná válik, elvész. Kérdés, hogy erről kinek milyen igazolást kell 

adni, a csere termékeket ki gyűjti, juttatja vissza a partnercéghez, milyen kontroll 

mellett és milyen reakcióidővel lehet új termékeket kiadni? 

 

d. Más típusú kihívás, de tervezni kell a matricás füzetek és a matricák raktározásával 

és kiadásával, azokból a 6-8 év közötti gyermekek bizonyosan több darabra lesz 

szükség, mint a minimális 1 füzet + 9 db matrica. Előre el kell tervezni és 

megteremteni annak lehetőségét, hogy ezeket a régiós koordinátorok hol tudják 

majd tárolni, amikor már évi több tízezer darabot meghaladó mennyiségre lesz 

szükség, ill. a tervezhetőség és a költséghatékonyság miatt megállapítani, hogy egy 

gyermek mennyi cserefüzetet/matricát kaphat, mekkora ráhagyás legyen a 

régiókban?  

 

Általánosságban annyit mondhatunk el, hogy a COVID járvány jelentős módon érinti az 

előzetesen a gyerekeknek tervezetten kiosztott felszerelések elérhetőségét, hisz: 

- hazai és nemzetközi szinten is általánosságban is van igény ilyen termékekre, de azokat 

a kereskedők nem tudják időben legyártatni és a mindennapi igények kapcsán boltra 

szállíttatani; 

- alapanyok és a fuvarozás ára is jelentősen drágul, ami a termékek árára is kihatással 

lehet; 

- Forint árfolyama 2021 novemberének végén történelmi mélyponton (370 HUF/Euró), 

ami megint csak a termékek árára lehet kihatással, tovább drágítva a beszerzéseket. 

 

Ami a kommunikációt illeti, óriási siker, hogy hazánk egyetlen ötszörös olimpiai bajnok úszója, 

Egerszegi Krisztina elvállalta a program nagyköveti feladatait. Végig érezhető volt rajra, hogy 



 
 

szívén viseli a programot, fontos számára az ÚNP üzenete. Számos kérdésben történt vele 

előzetes egyeztetés, szívesen nyilvánított véleményt a legkülönfélébb témákban és még azt is 

vállalta, hogy részt vesz a program kommunikációjában. Ennek keretében vállalta, hogy – 

számára szokatlan módon – több interjút is ad, illetve valamennyi helyszínen megjelenik és 

beszélget a gyerekekkel, továbbá szívhez szóló köszöntő üzenetet is ír a program hivatalos 

honlapjára, az uszonemzet.hu-ra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporttechnológiai, létesítmény üzemeltetési Bizottság – Szentpáli Gábor 

Bizottság jelenleg 3 fővel működik: 

• Szentpáli Gábor 

• K. Szabó Gábor 

• Krokavecz Viktor 

A Bizottság 2021. évi munkájáról elmondható, hogy a MÚSZ apparátusa folyamatosan 

biztosította számunkra a szükséges erőforrásokat, a lehető leggyorsabban áramoltatta az 

információkat emellett pedig minden támogatást megkaptunk a ránk bízott feladatok 

elvégzéséhez. 

2021. év során az alábbi felkérések érkeztek: 

- Soproni Csík Ferenc Uszoda sportszakmai és fizikai működtetési koncepció, 

(tanulmány)  

- TTT3 döntés előkészítés szakmai véleményezése 

- UNP létesítmény megfelelőségi adatlap szerkesztése és bevezetése 

- Törökbálint uszoda tervezői program szakmai véleményezése 

Köszöntő a hivatalos honlapon 

A Nemzeti Sport 2021.09.11-i címlapja 



 
 

- Törökbálint uszoda projekt bemutató részvétel és szakmai észrevételek megtétele. 

- UNP szervező bizottsági megbeszélések 4 alkalom 

- UNP program országos létesítmény bejárás programhoz kapcsolódólétesítmény 

megfelelőség ellenőrzése. Auditáló Lap kitöltése. 

- Szaktanácsadás uszoda kivitelezés műszaki paramétereivel kapcsolatban. Tanmedence 

és úszómedencék szabványossági előírásainak összefoglalása. 

- UNP program létesítmény megfelelőség Auditálás összegzése, kiértékelés és 

javaslattétel a hiányosságok megszüntetésére. 

- Ismétel országos bejárás, az UNP programhoz kapcsolódó létesítményeknél, 

megfelelőség ellenőrzése. Feltárt hiányosságokkal kapcsolatos intézkedési javaslat 

kidolgozása. 

- Budapesti Honvéd uszoda beruházási projekt egyeztető megbeszélés, tervezői program 

szakmai észrevételezése. 

- Budafok uszoda beruházási projekt egyeztető megbeszélés, tervezői program szakmai 

észrevételezése. 

A fenti felkérésekből eredő feladatokat maradéktalanul elvégeztük. 

 

Jogi feladatok – dr. Fábry György 

A korábbi években kialakított struktúrának megfelelően a Szövetség valamennyi 

szerződése és/vagy jogi szempontból jelentős döntése jogi kontroll mellett készült. Ennek 

megfelelően valamennyi kötelezettségvállalásra jogi ellenjegyzés mellett került sor.  

Jelentős feladatnövekedést eredményezett a 2020. évi EB 2021. évben történő 

megrendezése, valamint az Úszó Nemzet Program szervezeti kereteinek kialakítása a 

PILOT program beindítása és a hozzá kapcsolódó szerződések előkészítése.  

Szerződések 

- az Aranyjelvényes utánpótlás program keretében:    85 db szerződés; 

- COVID konszolidációs támogatás     115 db szerződés; 

- a Műhelytámogatási program keretében:    70 db szerződés; 

- a Képzési Akadémiai program keretében:    65 db szerződés; 

- a Minden gyerek tanuljon meg úszni program keretében:  65 db szerződés; 

- KARK        8 db szerződés; 

- szakmai támogatás /nemzetközi eredmények alapján/  17 db szerződés;  

- Sport XXI. támogatás      40 db szerződés; 

- pályatámogatás        22 db szerződés; 

- Versenyekhez kapcsolódó szerződések (OB, nemzetközi versenyek); 

- az Európa-bajnokság lebonyolításával kapcs. szerződések; 

- Úszó Nemzet Program szerződései; 

- Megbízási- és munkaszerződések 

- Szponzori szerződések 

- egyéb szerződések 

 

Összesen éves szinten mintegy 1000 db szerződés készítése illetőleg véleményezése 

Szervezeti ügyek 



 
 

- szabályzatok előkészítése; 

- elektronikus elnökségi határozatok előkészítése; 

- elnökségi döntések előkészítése; 

- közgyűlés munkájának segítése 

 

Tagszervezeti ügyek 

- átigazolási kérdések; 

- tagdíjtartozások kezelése; 

- elszámolások; 

 

Sportjogi tanácsadás/kontroll, folyamatos rendelkezésre állás.  

 

Fegyelmi bizottság – dr. Fábry György 

A 2021. évben több ügyben is eljárt a MÚSZ Fegyelmi Bizottsága. Ebből két 

ügyben került elrendelésre a fegyelmi eljárás, egy további ügyben az elnök 

visszautasította a bejelentést, míg egy negyedik ügyben megtagadó határozat 

született.  

Az elrendelt fegyelmi ügyekben mindkét esetben a felelősség megállapítására került 

sor és írásbeli megrovás fegyelmi büntetés került kiszabásra.  

1. dr. Szilágyi Zoltán (Stamina TK) fegyelmi ügye – írásbeli megrovás 

Eljárás alá vont sportszakemberrel szemben a CXXIII. Felnőtt Országos Bajnokság (Budapest 

– Duna Aréna – 2021. március 23-27.) tanúsított magatartása miatt került elrendelésre 

hivatalból a fegyelmi eljárás 2021. április 12. napján.  

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként, a csatolt okiratok, a tanúk 

vallomásai alapján az alábbi tényállást állapította meg: 

A CXXIII. Felnőtt Országos Bajnokság (Budapest – Duna Aréna – 2021. március 23-27.) 4. 

napján az 50 m-es női hátúszás 2. futamában induló Szilágyi Gerdát (Stamina TK) a 

versenybíróság „túlúszás” miatt a versenyből kizárta.  

Az eljárás alá vont sportszakember a Stamina TK részéről vezetőedzőként regisztrált az 

Országos Bajnokságra. A versenyző kizárását követően, a még zajló verseny alatt odament a 

vezető versenybíróhoz és számonkérte rajta a kizárást, megkérdőjelezte a szabálytalanság 

tényét, a versenyszámból történő kizárást. Magatartásával zavarta a vezetőbíró munkáját, 

minősíthetetlen hangnemben adott hangot véleményének. Távozásakor, a MÚSZ helyszíni 

versenyirodájába belépve feldúltan a következő kijelentést tette: „Menjetek ti a picsába!”. 

Eljárás alá vont a kizárással kapcsolatban óvást nem nyújtott be.  

Eljárás alá vont sportszakember beadványaiban a fegyelmi felelősségre vonatkozóan nem 

nyilatkozott. Kérte személyes meghallgatását, azonban a kitűzött tárgyaláson annak ellenére 

nem jelent meg, hogy részére a tárgyalás időpontja igazolhatóan e-mail útján megküldésre 

került és a postai küldemény érkezéséről is értesítette a posta. Védekezését írásban sem 

terjesztette elő.  

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében:  



 
 

„A sportszövetség - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - sportfegyelmi eljárást folytat 

le a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási 

(nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen 

megszegi.” 

 

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzatának 2. § (1) bekezdése szerint 

 

„Fegyelmi vétséget követ el az, aki a FINA, a LEN, vagy a MÚSZ szabályzataiban foglalt 

kötelezettségét vétkesen megszegi.” 

 

A Magyar Úszó Szövetség Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Etikai 

Kódex) 3. § (1) bekezdése értelmében:  

„A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles 

… 

d) betartani a MÚSZ rá vonatkozó szabályzatait,  

… 

h) a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani, 

… 

j) példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és 

tisztségviselő társai felé, 

 

k) a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben 

tartani. 

 

A Szabályzat 5. §-a a sportszakemberek etikai kötelességei között – egyebek mellett – az alábbit 

sorolja fel:  

 

„e) Mindenki felé tisztelettel, méltósággal viselkednek és egyenlő bánásmódban részesítenek, 

elismerve a sportolók egyéni képességeit,” 

A Magyar Úszó Szövetség Országos, Regionális és Hosszútávúszó Medencés Bajnokságok 

2021. évi Versenykiírása és Versenyszabályzata 13. pont - Egyéb Rendelkezések – Óvások 

pontja az alábbiak szerint rendelkezik:  

„Óvást a csapatvezető a versenyszám leúszása után 30 percen belül írásban nyújthat be a 

versenybíróság titkárához 10.000, - Ft óvási díj egyidejű befizetésével. Az óvást a benyújtónak 

aláírásával kell hitelesítenie. Az óvást a versenybíróság a FINA szabályaival egyezően 

elbírálja, és azt írásban közli az érdekeltekkel. Az ily módon hozott döntést az érdekelteknek 

végre kell hajtani.  



 
 

A versenybíróság döntése ellen 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a 

Szövetség Elnökéhez kell írásban benyújtani, 20.000, - Ft fellebbezési díj egyidejű befizetésével. 

A Szövetség Elnöksége a benyújtott fellebbezést a soron következő ülésén tárgyalja és 

döntéséről írásban értesíti az érdekelteket.” 

A Fegyelmi Tanács a fentiekben rögzített tényállás és az idézett jogszabályi- és szabályzati 

rendelkezések alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont sportszakember azon 

magatartása, melyet az Országos Bajnokságon tanúsított fegyelmi vétségnek minősül.  

Bármely csapatvezetőnek jogában áll az, hogy a versenybíróság valamely döntését kifogásolja. 

Ennek formája az óvás és nem az, hogy a verseny közben, a vezető versenybírót feltartva, 

munkáját megzavarva, ingerülten kéri számon a versenybíróság döntését. Eljárás alá vont 

sportszakember akkor járt volna el helyesen, ha egyet nem értését az írásban benyújtott óvással 

fejezi ki.  

Az ezt követően tett – „Menjetek ti a picsába” – kijelentése az úszás sportág hírnevéhez 

méltatlan.  Kijelentése becsmérlő, mellyel kétségbe vonta a vezető versenybíró szakmai 

munkáját, tiszteletlen megjegyzés vele szemben.  

Eljárás alá vont sportszakember az Országos Bajnokságon a sportklubját képviselte és 

cselekedetével saját klubját is szégyenbe hozta. Magatartása sem a magyar úszósport, sem saját 

hírnevéhez nem méltó, sporttársai, szakembertársai előtt példamutatónak nem tekinthető.  

A Fegyelmi Tanács enyhítő körülményként értékelte az eljárás alá vont sportszakember 

fegyelmi előéletét, valamint azt is, hogy saját gyermeke kizárása ügyében történtek meg az 

események, így felindultsága részben érthető. Súlyosbító körülményként értékelte azonban azt 

a Fegyelmi Tanács, hogy az eljárás alá vont sportszakember utóbb sem kért elnézést a 

történtekért.  

A Fegyelmi Tanács fentiek alapján megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán eljárás alá vont 

sportszakember egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért írásbeli 

megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta.  

A Fellebbviteli Fegyelmi Tanács a döntést helybenhagyta. A döntést bírósági úton nem 

támadták meg.   

 

2. Jakabos Zsuzsanna fegyelmi ügye– írásbeli megrovás 

 

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg: 

Eljárás alá vont sportoló a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) versenyzési engedéllyel 

rendelkező minősített sportolója. 2021. május 24. napján 19.52 órakor, egy nappal a 35. LEN 

Európa-bajnokság zárónapját követően az alábbi bejegyzést osztotta meg a facebook-on: 

„Köszönöm a támogatást és a szurkolást! Ez az ezüstérem, amit a váltóval nyertünk, pont a 

tizedik érmem Európa-bajnokságokról. És az idei volt a kilencedik Eb-m, amin részt vettem. ... 

with my 10th medal from european championships 

.. 

Thank you for everyone who was part of it! 
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A bejegyzéssel együtt az eljárás alá vont sportoló megosztott egy fényképet, melyen az Európa-

bajnokságon nyert ezüstérmével látható egy olyan pólóban, mely nem a magyar úszóválogatott 

hivatalos ruházata, és azon nem a MÚSZ szponzorai neve, emblémája látható, hanem az eljárás 

alá vont sportoló egyéni szponzorai. A feltüntetett támogatók egyike sem a MÚSZ szponzora. 

Közöttük kettő olyan is (Swietelsky, BMW) található, mely a MÚSZ szponzoraival azonos 

iparágban folytat tevékenységet.   

 

Eljárás alá vont sportoló ugyanezen bejegyzést az Instagram-on is posztolta.  

Eljárás alá vont sportoló a fegyelmi felelősségét elismerte és sajnálkozását fejezte ki a 

Reklámszabályzat rendelkezéseinek megsértése miatt.  

 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében:  

„A sportszövetség - a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - sportfegyelmi eljárást folytat 

le a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási 

(nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen 

megszegi.” 

A MÚSZ Sportfegyelmi Szabályzatának 2. § (1) bekezdése szerint 

 

„Fegyelmi vétséget követ el az, aki a FINA, a LEN, vagy a MÚSZ szabályzataiban foglalt 

kötelezettségét vétkesen megszegi.” 

 

A MÚSZ Reklámszabályzatának 4. § (7) bekezdése az alábbi reklámtilalmat rögzíti:  

„Válogatott csapattag /1. § (3) bek. c) pont/ egyetlen médiumban sem tagelhet, nem használhat 

hashtaget, továbbá semmilyen egyéb formában nem népszerűsíthet, nem jeleníthet meg a MÚSZ 

szponzoraitól eltérő vállalkozás által forgalmazott árut, kivéve, ha a MÚSZ vagy annak 

szponzora azt előzetesen írásban jóváhagyta.” 

 

A MÚSZ Reklámszabályzatának 1. § (3) bekezdésének c) pontja a válogatott csapattag 

fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:  



 
 

„válogatott csapattag: a válogatott színeiben, a Szövetség által benevezve, a Szövetség 

szervezésében versenyen, edzőtáborban, sajtó és médiaeseményen résztvevő versenyző, edző, 

sportszakember, tisztségviselő, az esemény előtti 3. naptól az esemény utáni 5. napig;” 

 

A MÚSZ Reklámszabályzatának 4.§ (2) bekezdése a reklámtilalmak és korlátozások között az 

alábbiakat határozza meg:  

„Az úszás sportágban megkötött reklámszerződés nem lehet ellentétes jelen Szabályzat 

rendelkezéseivel, továbbá, amennyiben a szerződést nem a MÚSZ köti, nem lehet ellentétes az 

MÚSZ reklámszerződéseivel, azaz nem köthető reklámszerződés a MÚSZ olimpiai, világbajnoki 

és/vagy európa bajnoki szponzoraival konkurens céggel, szervezettel, kivéve, ha a szövetségi 

szponzorral kötött szerződés ezt kifejezetten megengedi. Amennyiben a MÚSZ új céggel köt 

reklámszerződést, ennek során köteles figyelembe venni a sportolók vagy a sportszervezetek 

érvényes, a jelen Szabályzat 5. §-a alapján a MÚSZ által jóváhagyott, reklámszerződéseit.”  

A Fegyelmi Bizottság a fentiekben rögzített tényállás és az idézett jogszabályi- és szabályzati 

rendelkezések alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont sportoló facebook-on közétett 

bejegyzésével megszegte a MÚSZ Reklámszabályzatát, mely fegyelmi vétségnek minősül.  

 

Az eljárás alá vont sportoló egyrészt nem jelentette be a támogatási szerződéseit, továbbá olyan 

vállalkozásokkal is támogatási szerződést kötött, melyek a MÚSZ ismert támogatóival azonos 

iparágban tevékenykednek, mindezt tetézte azzal, hogy az Európa-bajnokság zárónapját követő 

napon, amikor még válogatott csapattagnak számított, nem a MÚSZ által a válogatottnak 

biztosított felszerelésben osztotta meg a bejegyzését.  

 

A Fegyelmi Bizottság enyhítő körülményként értékelte az eljárás alá vont sportoló fegyelmi 

előéletét, azaz, hogy vele szemben korábban nem volt fegyelmi eljárás, valamint azt is, hogy 

fegyelmi felelősségét elismerte, tettét megbánta. Súlyosbító körülményként értékelte azonban 

azt a Fegyelmi Bizottság, hogy az eljárás alá vont sportoló facebook oldalának 127 ezer 

követője van, a bejegyzéshez több százan hozzászóltak és több mint százan meg is osztották, 

ekként igen nagy nyilvánosságot kapott. Az Instagram-on történő megosztás tovább növelte a 

bejegyzés nézettségét.  

A Fegyelmi Tanács fentiek alapján megállapította, hogy Jakabos Zsuzsanna eljárás alá vont 

sportoló egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért írásbeli megrovás 

fegyelmi büntetéssel sújtotta.  

 

3. dr. Szilágyi Zoltán által kezdeményezett fegyelmi eljárás - visszautasítás 

 

Dr. Szilágy Zoltán fegyelmi eljárást kezdeményezett a MÚSZ elnöke, dr. Wladár Sándorhoz 

intézett bejelentésében dr. Fábry György, dr. Ugrin Tamás, Darnyi Tamás, dr. Nagy Norbert, 

dr. Papp Gábor és Kalaus Valterrel, a Magyar Úszó Szövetség I. és II. fokú fegyelmi 

bizottságának tagjaival szemben.  

 

Dr. Szilágy Zoltán bejelentését az alábbiakkal indokolta:   



 
 

„Dr. Fábry György Elnök Úr 2021. április 12. napján kelt és általam 2021. április 20. napján 

kézhez kapott levelében értesültem arról, hogy ellenem fegyelmi eljárást indítottak, a fegyelmi 

meghallgatásomat 2021. április 29. napjára tűzve ki. 

 

Többször jeleztem, hogy feltétlenül szeretnék a tárgyaláson részt venni, szerettem volna a saját 

álláspontomat a történtekkel kapcsolatban elmondani, az engem támadó tanúkkal történő 

szembesítésen részt venni. Ennek ellenére mind az elsőfokú fegyelmi tanács, mind a másodfokú 

fellebbviteli tanács úgy tartott tárgyalást, és úgy hozott határozatot, hogy kifejezett kérelmemet 

és a kitűzött tárgyalási napok rajtam kívülálló okok miatti elmulasztása miatt felhozott 

indokaimat figyelmen kívül hagyták. 

 

Úgy folytatták le az elsőfokú eljárás nélkülem, hogy határozottan jeleztem a részvételi 

szándékomat. Ennek ellenére – úgy, hogy annak időpontjáról nem volt tudomásom, arról 

szabályszerűen értesítve nem lettem, illetve távolmaradásomat hitelt érdemlően a 

tudomásszerzést követően azonnal igazoltam – a tárgyalás megtartása került nélkülem, és az 

ügyemben marasztaló határozat született. 

 

Kétségtelen, hogy a tárgyalásnak nem akadálya az eljárás alá vont távolmaradása, azonban 

ennek feltétele, hogy a tárgyalásról az eljárás alá vont – tehát jómagam – szabályszerűen 

értesítve legyen, illetve úgy maradjon távol, hogy a távolmaradását hitelt érdemlően igazolva 

nem mentette ki. Ez jelen esetben nem állt fenn, ugyanis többször jeleztem, hogy a tárgyaláson 

jelen kívánok lenni, amikor pedig kimentésemet előterjesztettem, azt hitelt érdemlően igazoltam. 

 

A másodfokú eljárásban a tárgyalásra szóló idézést – önhibámon kívül – már a tárgyalás 

időpontját követően kaptam kézhez, így azon megjelenni nem tudtam. Ennek ellenére a 

fellebbviteli tárgyalás megtartása került és ott – meghallgatáson nélkül – az elsőfokú határozat 

helybenhagyására került sor. A másodfokon eljáró bizottság felé ugyancsak jeleztem, hogy már 

az elsőfokú tárgyalás is jogszerűtlenül lett le folytatva, illetve kértem, hogy biztosítsák a 

megjelenésemet, azonban a fellebbviteli tanács figyelmen kívül hagyta az észrevételeimet és 

kérésemet, ugyancsak távollétemben hozott határozatot. 

 

Álláspontom szerint a fegyelmi eljárást ellenem lefolytató bizottság tagjai valamennyien 

alapszabályba ütköző módon jártak el, amikor – kifejezett szándékom ellenére – meghallgatásom 

nélkül jártak el, illetve a tárgyalást úgy tartották meg, hogy azon való jelenlétemet a 

jogszabályban foglaltak szerint nem biztosították (eleve úgy lett az idézést kiadva, hogy 

lehetőségem sem volt azt időben átvenni).” 

 

Dr. Wladár Sándor MÚSZ elnök tájékoztatta dr. Szilágyi Zoltánt, hogy a fegyelmi bizottsági 

tagokkal szemben a kezdeményezése alapján nincs helye fegyelmi eljárás lefolytatásának, 

miután az ügyében jogerős fegyelmi határozat született. Az eljárás jogszerűsége, az eljárt 

fegyelmi bizottsági tagok magatartása egy újabb eljárásban nem vizsgálható.  

 



 
 

A Fegyelmi Bizottság elnökeként a MÚSZ elnökének elutasító álláspontja mellett az alábbiakat 

tartom még fontosnak az ügyben:  

 

A 2021. április 12. napján kelt sportfegyelmi eljárást elrendelő határozat a mellékletekkel együtt 

2021. április 13. napján két címre is postai úton került feladásra.  A Stamina TK székhelyére 

küldött a küldemény „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett, míg a dr. Szilágyi Zoltán lakcímére 

küldött értesítés kézbesítve lett 2021. április 20. napján. A halasztási kérelem 2021. április 28. 

napján érkezett postai úton a MÚSZ-ba.  

 

A halasztásról az értesítés – telefoni egyeztetést követően – még aznap, 2021. április 28. napján 

e-mailen lett megküldve dr. Szilágyi Zoltán e-mail címére és postázva is lett a kért 

mellékletekkel együtt a lakcímére. Az e-mail kézbesítésre került 2021. április 28. napján a 

kézbesítési igazolás tanúsága szerint. A postai küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezett 

vissza. 

 

Az értesítésben a tárgyalás új időpontjaként 2021. május 06. napján 14.00 óra került 

megjelölésre, melyen az eljáró fegyelmi tanács határozatot is hozott.  

 

Dr. Szilágyi Zoltán újabb beadványa ezt követően postai úton érkezett 2021. május 07. napján.  

 

A fegyelmi határozatot a MÚSZ postai úton kézbesítette 2021. június 04. napján.  

Dr. Szilágyi Zoltán 2021. június 17. napján „felülvizsgálati kérelmet” terjesztett elő az I. fokú 

fegyelmi határozattal szemben, melyet a Fegyelmi Bizottság elnöke – tartalma alapján – 

fellebbezésnek értékelt és felterjesztette az elbírálásra a MÚSZ Fegyelmi Fellebbviteli 

Bizottságához.  

A MÚSZ Fegyelmi Fellebbviteli Bizottsága 2021. június 30. napján kelt értesítésében a II. fokú 

tárgyalást 2021. július 13. napján 16.30 órára tűzte ki. Az értesítést mind postai úton, mind e-

mail útján megküldésre került Dr. Szilágyi Zoltánnak. Az e-mail 2021. július 01. napján 16.01 

órakor kézbesítésre került a Dr. Szilágyi Zoltán e-mail címére. A Magyar Posta a postai 

küldeményről az értesítés 2021. július 01. napján elhelyezte Dr. Szilágyi Zoltán postaládájában.  

Az értesítésben a II. fokú fegyelmi hatóság ugyancsak tájékoztatta Dr. Szilágyi Zoltánt, hogy a 

tárgyaláson nem kötelező megjelennie, azonban ez nem akadálya a tárgyalás megtartásának. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a nyilatkozatát írásban is előterjesztheti, és kérte, hogy ez 

esetben a fellebbezésének indokait (mennyiben és milyen okból vitatja az I. fokú fegyelmi 

határozatot) is terjessze elő. Ilyen nyilatkozat előterjesztésére nem került sor, Dr. Szilágyi 

Zoltán a tárgyaláson nem jelent meg.  

A tárgyalások időpontjáról tehát Dr. Szilágyi Zoltán tudott, az értesítéseket átvette. Az I. fokú 

fegyelmi tárgyalást megelőzően kérte a tárgyalás elhalasztását. A Fegyelmi Tanács elnöke rövid 

úton, telefonon felhívta Dr. Szilágyi Zoltánt, akivel közölte az új tárgyalás időpontját, melyet 

e-mailen is, postai úton is megküldött részére. Az e-mail üzenetet igazolhatóan megkapta, tehát 



 
 

Dr. Szilágyi Zoltán tudomással bírt a tárgyalás időpontjáról. A postai küldemény „nem kereste” 

jelzéssel érkezett vissza, tehát szabályszerűen kézbesítve lett neki, az e-mail üzenet 

mellékleteként és a postai küldeményben is benne volt minden általa kért irat.  

 

Az első fokon eljárt fegyelmi tanács két alkalmat biztosított Dr. Szilágyi Zoltánnak arra, hogy 

a tárgyaláson megjelenjen. Nem élt vele. Arra, hogy írásban is előterjesztheti az álláspontját, 

már az eljárást elrendelő határozatban tájékoztatva lett. Dr. Szilágyi Zoltán három alkalommal 

is írt a Szövetségnek az ügyben, de egyszer sem az ügy lényegi tartalmát illetően.   

 

A másodfokon eljáró Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság is szabályszerűen értesítette Dr. Szilágyi 

Zoltánt a tárgyalás időpontjáról és ugyancsak felhívta az írásbeli védekezés 

előterjeszthetőségének lehetőségére a figyelmet. Dr. Szilágyi Zoltán ezen a tárgyaláson sem 

jelent meg, érdemi nyilatkozatot ekkor sem tett.  

4. Lukács Eszterrel szemben kezdeményezett fegyelmi eljárás – megtagadás  

A Magyar Úszó Szövetség gyermekvédelmi felelőse, Danks Emese továbbította a MÚSZ 

Fegyelmi Bizottság elnöke felé Madár Nándor bejelentését.  

A Fegyelmi Bizottság elnökének diszkrecionális joga eldönteni, hogy az adott magatartás 

alapján helye van-e fegyelmi eljárásnak, a bizonyítékok alkalmasak-e egy esetleges fegyelmi 

vétség megállapítására. Fegyelmi vétség megállapítása kizárólag akkor lehetséges, amennyiben 

az eljárás alá vont sportszakemberrel szemben kétséget kizáró módon bizonyítható, hogy 

valamely MÚSZ szabályzat rendelkezését vétkesen megszegte. A rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján ez nem volt megállapítható, ezért az eljárás elrendelésére sor sem került.   

 

Titkársági feladatok – Orosz Júlia, Gyányi Enikő 

A Magyar Úszó Szövetség Titkársága a szövetség elnökének, valamint a MÚSZ iroda 

munkacsoportjainak munkáját segíti és támogatja.  

 

2021. évben az alábbi feladatokat láttuk el: 

- a MÚSZ iroda működéséhez szükséges mindennapi adminisztratív feladatok ellátása: 

• beérkező levelek/küldemények feldolgozása, kezelése 

• bejövő e-mailek/telefonok megválaszolása, dedikált továbbítása 

• tisztségviselők munkavégzésének elősegítése 

• éves tagszervezeti adatfrissítés adminisztrációja 

• elnökségi ülések és elektronikus elnökségi szavazások technikai és 

adminisztratív előkészítése, szükséges előterjesztések, dokumentumok 

elkészítése, jegyzőkönyvvezetés, ülések emlékeztetőinek elkészítése és 

továbbítása 

• 2021. évi Közgyűlés előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos technikai 

és adminisztratív feladatok elvégzése, szükséges eszközök beszerzése, és aktív 

részvétel a lebonyolításban  

• kapcsolattartás a tagszervezetekkel 

 



 
 

2021. évben megrendezett nemzetközi eseményekkel kapcsolatosan ellátott feladatok: 

 

LEN Úszó Európa-bajnokság 

Szervező Bizottság munkájának teljeskörű támogatása az események ideje alatt is 

• közreműködés az eseményeket 

előkészítő feladatoknál 

• protokoll részleg munkájának 

segítése: VIP lista összeállítása, az esemény 

meghívójának kiküldése a VIP vendégek 

részére 

• marketing és szponzorációs részleg 

munkájának támogatása: kapcsolattartás 

szponzorokkal, sportolókkal, 

tagszervezetekkel 

• az esemény eredményhirdetésével 

kapcsolatos feladatokban való aktív 

részvétel (ajándéktárgyak beszerzése, 

csomagok elkészítése, az 

eredményhirdetéshez szükséges érmek, 

kupák előkészítése) 

 

 

FINA Úszó Világkupa 

• versenyszervezés munkájának teljeskörű támogatása az események ideje alatt is 

• közreműködés az eseményeket előkészítő feladatoknál 

• protokoll részleg munkájának segítése: VIP lista összeállítása, az esemény 

meghívójának kiküldése a VIP vendégek részére 

• marketing és szponzorációs részleg munkájának támogatása: kapcsolattartás 

szponzorokkal, sportolókkal, tagszervezetekkel 

• az esemény eredményhirdetésével kapcsolatos feladatokban való aktív részvétel  

 

 

Marketing és szponzorációs feladatok – Birkás Szabolcs 

 

Csakúgy ahogy a 2020-as versenyszezon végét, a 2021-es versenyszezon kezdetét is a globális 

COVID járvány és az arra adott lehetséges útkeresések határozták meg. Az egy évvel 

elhalasztott tokiói Olimpiára készülő versenyzők az év februárjában Magyarországon az elsők 

között vették fel oltásaikat, amivel a márciusi Országos Bajnokság megrendezése egy nagy 

esélyt kapott még úgy is, hogy felfutóban volt a járvány harmadik hulláma. A versenyt végül 

zárt kapuk mögött rendeztük meg, amivel az előző évi (márciusról novemberre halasztásával) 

Országos Bajnokság után alig 4 hónappal került sor a 2021-es kiírás lebonyolítására.  



 
 

A Magyar Úszó Szövetség részéről kiemelten fontosnak tartottuk, hogy ismert sportolóink 

bevonásával köszönetet mondjunk az ún. „frontvonal dolgozóknak”, vagyis az orvosok, ápolok, 

rendvédelmi dolgozók és pedagógusok körének. Számukra a LED perimeteren és bevonuló 

kapun külön üzenet és a foglalkozásukat ábrázoló piktogram jelezte, hogy a hazai úszó család 

háláját fejezi ki az áldozatos munkáért. Erről a kezdeményezésről a Nemzeti Sport hasábjaiban 

is született írás, ráadásul a támogatók is úgy érezték, hogy érdemes egy ennyire empatikus 

közegben szerepet vállalniuk. 

Az Országos Bajnokságot követően a 2020. májusáról egy évvel elhalasztott LEN Európa-

bajnokság pótlása következett, amit végül a szigorú „buborék rendezés” miatt zárt kapuk 

mögött kellett megszervezzünk. A LEN (vagyis az Európai Úszó Szövetség) utolsó olyan 

nemzetközi eseményét tarthattuk meg Budapesten, ahol a LEN nemzetközi szponzorai és a 

helyi szervezők támogatói 50-50%-ban osztozhattak az értékes kommunikációs felületeken és 

a helyszíni megjelenéseken, így a LED perimetereken, bevonuló kapukon, mixed zone és 

eredményhirdetés háttérfalakon.  

A Szervező Bizottság/MÚSZ kezdeményezésére európai szintre emeltük a frontvonal dolgozók 

iránti köszönetadást, hisz kameraképpel szemben, a LED perimeter mögött egy jelentős méretű, 

kb. 40m hosszú felületen, több mint 30 európai nyelven mondtunk köszönetet a frontvonal 

dolgozóknak. Ezen fal előtt számos csapat állt meg egy-egy fotóra, amit mind az európai, mind 

pedig a saját szövetségeik is átvettek, megosztottak közösségi médiás felületeiken, ezzel is 

népszerűsítve a budapesti LEN Európa-bajnokság társadalmi üzeneteit.  

A nyári korosztályos Országos Bajnokságok lebonyolítását követően két fő fókusza volt a 

Magyar Úszó Szövetség marketingkommunikációs tevékenységének. 

Egyrészt útjára indítottuk az Úszó Nemzet Program ún. pilot üzemmódját, aminek keretében 4 

település közel 3.200 óvodai nagycsoportos és általános iskola elsős tanulója kezdte meg 

szervezett keretek között a vízzel való megbarátkozást és az úszástanulást. Az eredetileg a 

februári keresztfélvére tervezett rajtot a COVID akkori korlátozásai miatt kellett fél évvel, 

2021. szeptemberére halasszuk, így a program weboldalának https://uszonemzet.hu/ rajtja és a 

gyerekek ösztönzését szolgáló, nagy népszerűségnek örvendő matricás füzetek csak az őszi 

kezdéskor lettek az érintett területek/intézmények előtt ismertek. A program teszt jellege miatt 

igyekeztünk minél inkább a háttérben tevékenykedni és magáról az ÚNP-ről az elején csak 

keveset és azt is fokozatosan megosztani, annak érdekében, hogy csak a tanulságok levonása 

után, a program még gördülékenyebb fázisában osszunk meg híreket erről a nagyívű 

kezdeményezésről. 

A nyár végi és az ősz eleji időszak másik nagy feladata egy újabb nemzetközi verseny, a FINA 

Úszó Világkupa megszervezése volt.  

2018 és 2019 után harmadik alkalommal érkezett Budapestre a versenysorozat, aminek 

budapesti állomását ezúttal egy is különleges kiegészítő betétfutammal egészítettük ki. Még az 

első medencés Világkupán az ún. „Angolna futamban” úszott Eric Moussambani hazánk olyan 

népszerű olimpiai és világbajnok sportolói ellen, akik nem az úszósportból érkeztek. A második 

betétfutam a színészekről szólt, ekkor 8 darab, két fős váltó versenyzett egymás ellen. Ezt a sort 

további létszámbővítéssel tíz darab négyfős váltóra vittük fel, ahová olyan résztvevőket 

invitáltunk meg, akikről a legtöbb hír szólt a COVID időszaka alatt. Külön csapatot állított ki 

tűzoltóság/katasztrófavédelem, a rendőrség, a magyar honvédség, a tanárokat képviselő 

pedagógusok és az orvos/ápolói szakma keretében a Semmelweis váltói, ahol Merkely 

https://uszonemzet.hu/


 
 

Professzor is vállalta az aktív részvételt. Mellettük a zenészek három összesorsolt váltója állt 

még a rajtkőre és köszönhetően az olyan művészek részvételének, mint Diaz (Welhello), 

Gömöry Zsolt (EDDA), Sipos Péter (Irigy hónaljmirigy), Bebe, Ya Ou Feng és a megnyitón a 

himnuszt is eléneklő Kálnay Zsófia operaénekesnek megint sikerült az esemény hírét az 

úszó/sportszerető körnél jelentősen szélesebbre húzni.  

A Világkupa pénteki döntőit követően egy másik különleges eseménye következett, hisz ekkor 

búcsúztattuk a hazai és a nemzetközi úszósport egyik kiemelten sikeres és népszerű alakját, 

Cseh Lászlót. A megható kisfilmmel, ajándékkal és óriási Cseh Laci ponyvával is készülő 

szervezők nevében még egy különleges búcsúúszással tettük emlékezetessé a karrier lezárását, 

hisz minden úszásnemben jutott még egy hossz és egy búcsúvendég a bajnokunknak. Ezt 

követően számos szurkoló maradt a főbejárat előtt, ahol az esemény programfüzetét dedikálta 

a rajongóknak Cseh Laci.  

A versenyszezon utolsó kiemelt hazai versenye a rövidpályás Európa-bajnokság (Kazany) és a 

rövidpályás Világbajnokság (Abu Dhabi) közé beékelt rövidpályás Úszó Országos Bajnokság 

volt, ami a hazai támogatók kiszolgálása, megjelenítése szempontjából kiemelten fontos 

esemény a Magyar Úszó Szövetség szempontjából.  

Szponzorációs kitekintés 

Az év végével lejárt az eredetileg 2020. végéig szóló, négyéves ARENA együttműködés, így a 

szerződés által előírt kötelezettség betartásával megkezdődhetett az újratárgyalási folyamat és 

az esetleges új partnerekkel való egyeztetés. Az újabb olimpia ciklus végéig szóló időszakra az 

összes nagy nemzetközi márkát (Arena, Speedo, TYR, Jaked, Mizuno, MadWave) felkerestük, 

de a bizonytalan gazdasági és pandémiás környezet miatt kétszereplősre szűkült le a tárgyalások 

és egyeztetések sorozata.  

Végül a hasonló ajánlatok közül az ARENA-val történt megállapodás, így az orosz hátterű 

MadWave-nek megköszöntük a Duna Arénában válogatott és utánpótlás versenyzőink 

részvételével szervezett versenyruhatesztet és budapesti látogatást. Mindez a 2022 februárjában 

kirobbant orosz-ukrán konfliktus és az arra adott nemzetközi válasz ismeretében kifejezetten jó 

döntésnek bizonyult, hisz hiába van Európai Uniós címe is (Finnországban) a MadWave-nek a 

magyar úszóválogatott kényes helyzetbe kerülhetett volna, ha egy orosz hátterű céggel 

állapodik meg a párizsi Olimpiai végéig.  

Kiemelt támogatóink közül a Szerencsejáték Zrt.-vel 2021. májusában egy jelentős összegről 

(50m Ft + Áfa) szóló szponzorációs együttműködést kötöttünk, ami 2022. december 31-ig van 

érvényben.  

A Market Építő Zrt. alapításának 25. évfordulós évére esett a 2021-es versenyszezon, így ebben 

az évben jubileumi emblémával jelenítettük meg partnerünket (a szponzorációs támogatás 

összege megegyezett az alapítási évfordulóval, vagyis a szövetség 25m Ft + Áfa összegben 

részesült). 

A COVID járvány kitörésekor Porsche Hungária volt az első olyan támogató 2020-ban, akik a 

Volkswagen Csoport nemzetközi döntése értelmében minden szövetségi támogatást 

befagyasztottak. Ugyanezen partner, vagyis a Porsche Hungária volt ugyancsak az a 

támogatónk, aki a gazdaság fokozatos helyreállása és a bizonytalan piaci környezet enyhülését 

érzékelve azonnal visszatért az általuk „stratégiai partnerként” aposztrofált Magyar Úszó 

Szövetséghez. A 2021. áprilisától újra folytatódó szponzorációs megállapodás keretében 



 
 

összesen 7 db Audi A3-as autót biztosítottak a válogatott sportolóinknak, a kiosztásban teljes 

mértékig a Sportolói Bizottság által felállított rangsorra támaszkodtunk.  

A MÚSZ kiemelt szponzorainak táborához még az MVM csatlakozott, akiknek a LEN Európa-

bajnokságon való megjelenési lehetőség volt a legvonzóbb megjelenési forma az esemény 

nemzetközi mivolta miatt, még úgy is, hogy azt végül zárt kapus rendszerben kellett 

megszervezzük. 

Mindenképp ki kell még kiemelni a Danubius Hotels-szel való megállapodásunkat, hisz a 2021. 

tavaszán megújított hosszabbítás 50%-kal magasabb támogatási keretet (évi 9m Ft) juttat a 

MÚSZ részére, amit szállás és/vagy éttermi szolgáltatásokkal hívhatunk le. Az új megállapodás 

futamideje 2022. végéig van érvényben.  

Fontos partner volt a MÚSZ részére 2021-ben még a Lukoil, akik az ún. „Lukoil TopUp” akciós 

vásárlásra ösztönző applikációjuk hirdetéséhez használták az úszósport által kínált felületeket.  

Az ún. kisebb, de legalább annyira értékes és megbecsült szponzorok 2021-ben is támogattak 

minket, így a Duna Takarék Bank, a PwC, a Malmsten és a ViWa vitaminvíz, előbbiek pénzbeli, 

utóbbi terméktámogatás formájában. Hozzájuk csatlakozott még egy új szponzor a CIB Bank, 

akivel 2021. őszén rajtolt el a közös munka. Esetükben a legnagyobb vonzerőt a válogatott 

sportolók céges rendezvényeiken való megjelenése és szerepvállalása jelenti, így a tokiói 

olimpia után frissen visszavonult Bernek Péter, majd egy másik vállalati találkozón Bohus 

Richárd tartott élménybeszámolót a bank dolgozói és egy-egy regionális ügyfelei számára.  

  

 

Képes beszámoló a Magyar Úszó Szövetség által 2021-ben rendezett versenyekről és 

eseményekről 

Felnőtt Úszó Országos Bajnokság – Duna Arena 

 



 
 

 

 

LEN Európa-bajnokság 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

Korosztályos Bajnokságok (CÁPA, Gyermek OB-ről egy-egy pillanatkép) 

 

 

  



 
 

FINA Úszó Világkupa 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Rövidpályás Úszó Országos Bajnokság 

 

 

 



 
 

CIB rendezvény  

 

Úszó Nemzet Program weboldal és logó 

 

 



 
 

Média – social media – fotó 

Csurka Gergely 

 

2021-ben végre ismét visszatérhettünk a régi kerékvágásba, azaz végre a versenyző 

versenyzők szerepeltek tevékenységünk fókuszában – mindezt egy hazai rendezésű Európa-

bajnoksággal, majd a csúcspontnak számító tokiói olimpiai játékokkal megspékelve. 

Ugyanakkor természetesen a MÚSZ különböző fontos programjainak, vállalásainak 

kommunikálása is komoly feladatot adott, a hazai rendezésű nemzetközi viadalok, kiemelt 

bajnokságok mellett a végre elinduló Úszó Nemzet Programra is kiemelt figyelem jutott, 

illetve igyekeztünk a szövetség szempontjából kedvező kommunikációt hangszerelni olyan 

ügyekben, amelyek nem feltétlenül tűntek a MÚSZ megítélése szempontjából pozitívnak. 

Tevékenységünknél nyilvánvalóan fontos megemlíteni, hogy erre az évtizedre teljesen más 

mederbe terelődött az intézményi kommunikáció. Míg az ezredforduló előtt és még utána 

néhány éven át egy sportszövetség médiarészlegének a legfontosabb tevékenysége a 

különböző elektronikus és írott médiumok kiszolgálása volt, illetve a fontosabbakkal való 

harmonikus kapcsolattartás, hogy szükség esetén a szövetség számára fontos üzeneteket célba 

tudja juttatni, addig ma már a közösségi médiának köszönhetően „direktben szólhatunk” a 

szurkolókhoz, mutathatjuk a sportközösségnek, támogatóinknak, hogy milyen nagyszerű 

eredményeket ér el az úszósport, milyen kiváló kezdeményezéseink vannak, és így tovább. 

Természetesen nem hanyagoljuk el a kapcsolattartást a hagyományos média-felületekkel sem, 

továbbra is igen fontos és jó a kapcsolat az MTVA-val, így valamennyi fontos eseményünk 

továbbra is élőben látható a sportcsatornán – ugyanakkor épp a magyar piacon is rendkívüli 

sikeresnek mondható Facebook-felületünknek köszönhetően több százezer sportrajongót 

tudunk elérni közvetlenül. 

Egyértelmű, hogy a social media trendek elsősorban a fotós és videós posztokat preferálják, 

azaz bár továbbra sem mondtunk le a sajtóközleményekről, tudósításokról, amikor 

versenyzőink komolyabb eredményt értek el – és ezek rendszeresen szerepelnek honlapunkon 

is –, kiemelt figyelem irányul a képes és mozgóképes tartalmak előállítására, amelyben 

kulcsszerep jut Molnár Anettnek, Farkas Bencének, valamit fotósainknak, elsősorban 

Derencsényi Istvánnak, illetve az időről időre bekapcsolódó Kovács Anikónak is.  

Az úgymond magától értetődő eredmények – országos bajnokságok közvetítése, hazai 

Európa-bajnokság sikere, olimpia kiemelt nézettsége – mellett elsősorban a Facebook 

elérésünkkel érdemes szemléltetni, milyen, korábban elképzelhetetlen nagyságrendű tömeget 

tudunk megszólítani. 

Az olimpia hónapjában, júliusban 8 milliós elérést produkáltunk – ami a MÚSZ történetében 

abszolút világrekord. Természetesen az olimpiai érmeink „környékén” lőtt ki az érkeklődés, 

ugyanakkor érdekes, hogy Rasovszky Kristóf 10-km-en szerzett ezüstje vitte a prímet, 

amelynek első posztját csaknem félmillióan látták, de persze Milák Kristóf is nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy a nyár ennyire jól sikerüljön. 

 



 
 

Összevetésként pedig annyit, hogy míg 2018-19-ben még 4-5 ezres átlagokat produkáltunk 

havonta, most 19 ezernél már „gyenge hónapról” beszélhetünk, hiszen nem ritkák a 30+-os, 

de olykor az 50 ezres átlagot is simán elérjük. 

Az Európa-bajnokságon és a hazai Világkupán, valamint az országos bajnokságokon a teljes 

csapat akciózott, míg az olimpián Csurka Gergely és Derencsényi István volt jelen, míg Anett 

és Bence itthonról adott nagyon komoly hátteret a kiemelt esemény megfelelő 

megjelenítéséhez. 

Köszönjük minden versenyzőnek és edzőnek, valamint a szövetség és a klubok tiszviselőinek 

az egészéves konstruktív együttműködést – igyekszünk a továbbiakban is „jó hírét költeni” a 

magyar úszósportnak. 

Csurka Gergely • Molnár Anett • Farkas Bence • Derencsényi István (Kovács Anikó) 

 

Melléklet: Facebook – reach, 2021 

 

január 732621 23633 

február 687469 19642 

március 2619431 42941 

április 880568 25899 

május 2481999 30642 

június 2453988 33616 

július 8031107 74362 

augusztus 1828815 49427 

szeptember 898073 19523 

október 3179781 42470 

november 2142042 28947 

december 1184478 32013 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉGIÓK 

 

Dél-Alföld 

Régióvezetői beszámoló -Nagy Attila 

1.) Az Úszó Nemzet Program a régióban 

 

• 2022. január 31-én Kecskeméten, Szarvason és Kisteleken elindult az ÚNP. 

- Megtörtént a helyi koordinátorok, oktatásszervezők, oktatók kiválasztása. 

- ÚNP továbbképzés Budapesten. 

- Folyamatos kapcsolattartás a központi koordinátorral. 

- A helyszíneken folyó munka folyamatos felügyelete, segítése. 

- Felszerelések kiosztása. 

• Feladatok: 

- Az ÚNP-be kerülő városok felkészítése a szeptemberi indulásra. 

- A hatékony, pozitív munkakörnyezet kialakítása a megfelelő munkavállalók 

kiválasztásával. 

 

2.) Az első évben megvalósult programok 

 

• A régió vezetőedzőjével kialakítottuk a régió munkarendjét 

 

• Hírlevél 

- Minden hónapban Hírlevelet állítunk össze.  

- A hírlevél az elmúlt időszak főbb eseményeit és az előttünk álló programokat 

foglalja össze. Elsősorban összegző, figyelemfelhívó, emlékeztető céllal hoztuk 

létre ezt a formátumot. 

 

• Folyamatos egyesületi látogatások. 

- Az egyik legfontosabb feladat az egyesületi munka megismerése, segítése. Ez az 

elmúlt hónapok fő feladatát adta. Mintegy 15 egyesület életébe nyertem bepillantást. 

- Eredmény: A gyomaendrődi Kőrös Úszó Sportegyesület MÚSZ tagszervezet lett. 

Kistelek és Szarvas csatlakozása 2022 évben megtörténik. 

 

• Jövő Bajnok Program 

- Nagy Zoltán régiós vezetőedző koordinálásával majdnem minden hónapban 

szakmai továbbképzésekkel segítjük az egyesületek munkáját. 

- A 2021. évet ünnepélyes értékeléssel zártuk, melyet hagyománnyá szeretnénk tenni. 

 

• Versenyek, Edzőtáborok 

- Folyamatos versenyek Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán, 

Szegeden, Tótkomlóson, Baján, Gyulán. 

- Az év elején egy versenylistát állítottunk össze, mely a régióban rendezett 

versenyeket tartalmazza. cél: a versenyek, versenyszámok összehangolása 

- Felzárkóztató edzőtábor szervezése Szegeden 



 
 

- Két korosztály edzőtáborának előkészítése Kecskeméten 

- Korosztályos országos bajnokságok a régióban, ill. a 2022 évre tervezett OB-k 

előkészítése 

 

• Covid kihívások 

- A Covid helyzet kihívások elé állította az egyesületeket. Ebben próbáltunk 

segítséget nyújtani. 

- Kiváló megoldást jelentett a MÚSZ kovid támogatása az 2021. év végén 

 

• Oktatói, uszodai adatbázis 

- Nagy Zoltán vezetőedző munkájának köszönhetően létrejött egy uszodai adatbázis, 

ill. egy oktatói adatbázis is. Ezek a dokumentumok jó alapjai lehetnek az Úszó 

Nemzet Programnak a régióban. 

 

• Szakmai minimum vizsgáztatás 

- Nagy Zoltán vezetésével kialakult a szakmai minimum vizsgáztatás egységes 

rendszere. Követhető és kiszámítható módon történik a vizsgáztatás különböző 

helyszíneken. Zoltán szakmai segítői Csókay Miklós és Szabó Tamás. 

- A következő időszakban már az új rendszert használva még átláthatóbb, 

hatékonyabb lesz a munka. 

 

• Pályázatok 

- Igyekszünk segítséget nyújtani az egyesületeknek a pályázati felhívások közzé 

tételével.  

 

3.) Feladatok a jövőben 

 

• A régió összes egyesületének munkáját szeretném megismerni. 

• A még MÚSZ tagsággal nem rendelkező egyesületeket mielőbb taggá kell tenni.  

• Együttműködés kialakítása a Szegedi Tudományegyetemmel az ÚNP oktatói bázisának 

folyamatos képzése érdekében. 

• Oktatói, uszodai adatbázis bővítése 

• További, szoros együttműködés a Magyar Úszó Szövetséggel 

 

Véleményem szerint a Magyar Úszó Szövetség Dél-Alföld Régiója egységesen, sikeresen 

működött az elmúlt évben. Nagy Zoltán kollégámmal napi kapcsolatot tartva, állandó az 

egyeztetés a régió ügyeit illetően. Zoltán példaértékű munkája nagy segítség a régió 

működésében!  

RÉGIÓ VEZETŐEDZŐ – Nagy Zoltán 

 

A 2021-ben Nagy Attila régióvezetővel felmért sürgető feladatok egyike volt a régiónk 

kommunikációjának kialakítása. 2022 tavaszára sikerült javítanunk ezen a téren: időszaktól 

függően az egyesületek körülbelül havonta, hírlevél formájában értesülnek a legfontosabb 

információkról, hírekről. Igyekszünk továbbá a Magyar Úszó Szövetség felől vagy felé irányuló 

kommunikáció segítését, fennálló problémák esetén szorgalmazzuk a régiónk egyesületeit, 



 
 

hogy gondjaikkal minket keressenek. Célunk a jövőben is az, hogy az egyesületi vezetők 

munkáját segítsük a tervezhetőség, átláthatóság terén, ennek fontos eleme a hatékony 

kommunikáció. 

Szakmai munka tekintetében két fő irányt határoztunk meg. A meglévő programok és képzések 

fejlesztése, segítve a már meglévő egyesületek működését. Valamint lehetőségeinkhez mérten 

új egyesületeket is be tudjunk vonni a magyar úszósportba. Régiónkban Kisteleken, Szarvason 

és Gyomandrődön is indult, indul úszással foglalkozó szakosztály, ezen egyesületek 

indulásához és a rendszerbe való integrálódásához a lehető legtöbb segítséget megadtuk. 

Vannak városok (Algyő, Kalocsa) ahol már eddig is létezett úszásoktatás és szakosztályos 

munka is, azonban a Szövetség felől finanszírozott felzárkóztató edzőtáborban sokat tudtunk 

segíteni szakmailag ezen egyesületek szakembereinek. Sajnos a lehetőségek ezen városokban 

sokszor korlátozottak, azonban bízunk benne, hogy a kialakult kapcsolatunk ezen 

egyesületekkel hozzájárul ahhoz, hogy a legtehetségesebb versenyzők továbbra is az 

úszósportban maradjanak. 

A Jövő bajnokai programok szervezése kiemelt feladatom. Szájer Péter által megfogalmazott 

szakmai lehetőségek és elvárások közül igyekeztem a régióm számára a lehető 

leghasznosabbakat megszervezni:  

Horváth Péter - videóelemzés - Duna Aréna 

Szabó György  - gyógytonra  

Szemes Ágnes - sportpszichológia 

Gellért Gábor - hosszútávúszás 

Nagy Péter - gyorsúszás 

Nagy József - mellúszás 

Egressy János - hátúszás 

 

2021-es év zárásaként egy remek hangulatú évzárót szerveztünk melyen megjutalmaztuk  

régiónk kiválóan teljesítő versenyzőit. Ezt a programot a jövőben is szeretnénk megőrizni. 

A bajnokságokat követően rendszeresen készítek fényképes beszámolókat a Régiós 

eredményekről, melyekre rengeteg pozitív visszaigazolást kapunk. Igyekszem ezzel is erősíteni 

a régió kohézióját és kiemelni sikereinket.  

Az eredmények alapján elmondható, régiónk utánpótlás terén rendre maradandót alkot, a 

kiemelt műhelyek szinte folyamatosan szállítják a nemzetközileg is sikeres versenyzőket. A 

Jövő Bajnokai programból kikerült versenyzők az idei Felnőtt Bajnokságon már bajnoki címet, 

érmeket és rengeteg pontszerző helyet, valamint három világbajnoki kvótát is szereztek. 

Az edzőkkel folyamatosan tartom a kapcsolatot, tájékoztatást adok, illetve tájékozódom a 

problémáikról, nehézségeikről, melyet aztán Attilával megvitatunk. Versenyek alkalmával már 

figyelem a következő évben érdekelt korosztály versenyzőit is. A további programok 

kialakításával kapcsolatban pedig rengeteg hasznos elképzelésem vár megvalósításra. 

Szakmai Minimumvizsgát négy alkalommal szerveztem régiónkban. Rengeteg vizsgát 

bonyolítottunk le, továbbra is Csókay Miklós versenybíró közreműködésével. A szakmai 

minimumvizsga lebonyolításának menetrendjén némileg változtatnunk kellett az emelkedett 

létszám okán. Lehetőséget biztosítunk a nagy létszámú egyesületeknek, hogy külön vizsgát 

igényeljenek. Örömmel módosítottunk, hiszen látjuk, utánpótlásból nem lesz hiány.  



 
 

Úgy gondolom az eddigi munkám, munkánk Attilával a régió hasznára vált. Attilával továbbra 

is könnyen megtalálom a hangot, segítőkész, illetve háttérmunkában úgy érzem én is tudom 

segíteni az ő feladatait. A régiót érintő minden kérdésben konzultálunk, legyen az szakmai vagy 

szervezéssel kapcsolatos témakör. Ahogy érzékelem a jövőben is rengeteg feladat vár rám, ránk 

melyet továbbra is nagy lelkesedéssel várok.  

 

Észak-Alföld 

Régióvezető – Fazekas Mónika 

 

Régióvezetői beszámoló – Észak-Alföld régió  

 

Az Észak-Alföld régió (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-

Szolnok megye) 17 tagszervezettel rendelkezik. Vannak nagyobb egyesületek, mint a 

Debreceni Sportcentrum és a Nyíregyházi Sportcentrum és mellette számos kisebb egyesület 

rendelkezik igazolt versenyzőkkel. Akad egy-két egyesület is, akik tagszervezetei a Magyar 

Úszó Szövetségnek, de igazolt versenyzői egyelőre nincsenek, illetve nem is kapcsolódtak be a 

versenyúszásba (Törökszentmiklós, Csenger). A Jövő Bajnokai programban a tavalyi évben 

kevesen kerültek be a pályázati elvek alapján, de ebben az évben 1/3-val nőtt a létszám (25 fő), 

illetve újabb egyesületek is bekerültek, vagy újra csatlakoztak a programba (Mátészalkai MTK, 

INVICTUS SE). A régióban továbbra is nagy sikere van a programnak, még mindig „presztízs 

kérdés” Jövő Bajnokai felszerelésben képviselni az egyesületeket régiós válogatottként.  Kaliba 

Viktor régió vezetőedző kollégámmal odafigyelünk arra, hogy azok az edzők is részt 

vehessenek a programokon, akik még nem rendelkeznek JB-s gyerekekkel, viszont a szakami 

képzést ezáltal biztosítjuk nekik. A régiós gyerekek szüleinek is minél több előadást biztosítunk 

(pszichológia, dietetika), ami által támogatni tudják a gyerekek sportolását szülőként. 

A tavalyi évben a Jövő Bajnokai program három napos edzőtáborai mellett nagyon nagy sikere 

volt az úgynevezett felzárkóztató edzőtábornak, ahol kifejezetten olyan kis egyesületek – 

Jászapáti, Magnetic SE, Mezőtúri ÚVSE, Létavértes 97 SC, Mátészalka) vettek részt (edzés 

lehetőség, szállás, étkezés), akik a Covid miatt sok időt kihagytak létesítmény zárva tartása 

miatt, illetve nincs lehetőségük 50 méteres medencében készülni. Mindemellett meg kell 

említeni, hogy a Pandémia mint minden sportágban, az úszásnál is megtizedelte az utánpótlás 

korú versenyzők számát. Próbálunk ezen változtatni, de szerintem ez egy hosszabb folyamat 

lesz. Amiben nagy segítséget nyújthat az Úszó Nemzet Program. Debrecen már a kezdetektől 

fogva PILOT helyszínként az elsők között csatlakozott ehhez a programhoz. Igaz, hogy az 

eredeti kezdés időpontját – 2021. február – a COVID „eltörölte”, de szeptembertől mintegy 950 

gyerek részvételével – 7 óvoda és 7 iskola – elkezdtük a programot. Nagyon pozitív 

visszajelzéseket kaptunk mind az intézményektől, pedagógusoktól, szülőktől, gyerekektől. 

Egy-két lemorzsolódás volt, elsősorban az óvodások körében, de az első évfolyamosoknál nem 

volt jellemző. Majd ezt követően februártól már bekapcsolódtak a 2. osztályosok is, így 

Debrecenben 1350-re nőtt a gyerekek létszáma. Emellett a régióban még Nyíregyházán – 900 

gyermekkel – és Derecskén – 350 gyermekkel – indult el az Úszó Nemzet Program Éles 1. 

üteme, nagycsoportos óvodásokkal és első osztályos gyerekkel. Mindkét helyszínen szintén 



 
 

pozitív visszajelzések vannak a programmal kapcsolatban, sőt, nagy az érdeklődés is az iránt, 

hogy hogyan lehet bekerülni további helyszíneknek, illetve intézményeknek. 

A jövőbeni feladatok közé tartozik újabb egyesületek létrehozása olyan területeken, ahol az 

infrastruktúra és a személyi állomány is adott. Fontosnak tartom még a kis egyesületeknél 

dolgozó edzők és úszásoktatók szakmai képzését és támogatását is régióvezetőként. 

 

Régió vezetőedző – Kaliba Viktor 

Egy éve vagyok a Magyar Úszó Szövetség Észak-Alföldi régió vezetőedzője. Ez idő alatt úgy 

érzem, alaposan beleláttam, megismertem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Hajdú Bihar 

megyei, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei úszóegyesületek működését. 

Régióvezetőmmel, Fazekas Mónikával, szorosan együttműködve, mindent átbeszélve, 

egyeztetve, közösen döntöttünk azokban a kérdésekben, amelyek régiónkban felvetődtek. 

Három megye, összesen 17 klubja tartozik hozzánk. Úgy érzem, hogy mindegyikükkel sikerült 

egy jól működő, sportbaráti kapcsolatot kialakítani. Elérhetőek vagyunk számukra mindig, 

bizalommal fordulhatnak hozzánk esetlegesen felmerülő gondjaikkal, valamint úgy gondolom, 

hogy most már azt is sikerült elérnünk, hogy minket keressenek fel elsőként.  

Egyik legfontosabb feladatom, a Jövő Bajnokai program átvétele, irányítása volt. Az elmúlt 

időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az általunk létrehozott JB programok minél 

változatosabbak, sokszínűbbek legyenek. Tartottunk online előadásokat is a Zoom felületen 

keresztül, azonban elsősorban a személyes találkozókat preferáljuk, hiszen úgy gondolom, hogy 

ennél a korosztálynál sokkal hatékonyabb. Az online előadások hátránya, hogy nincs meg a 

személyes kontakt, a gyerekek inaktívak, agy eléggé nehézkes a kommunikáció. A 2021-es évre 

kapott támogatást úgy érzem hatékonyan használtuk fel: számos előadást hallgathattunk meg, 

ezzel bővítve tudásunkat, valamint 2 mini edzőtábort is szerveztünk. A 2022-es évet is 

megterveztük. Új előadókat, programokat is belevéve a repertoárból. A Covid vírus miatt hozott 

intézkedések negatív hatásai is egyre kevésbé vehetőek észre. A tavalyi évben 17+4 gyerek 

jutott be a JB-be, idén már 25 gyereké ez az érdem. 25 úszó ért el kiemelkedő eredményt a 

bajnokságokon, vagy zárta az évet a legjobb 8-ba a ranglistán. A minimum vizsgáink 

részvételén is látszik a javuló tendencia. Míg a vírus okozta bizonytalan helyzetben volt olyan, 

hogy csupán 30-40 gyerek, addig most tavasszal közel 80 új gyerek tett sikeres szakmai 

minimum vizsgát régiónkban. A fent felsorolt sikerek ellenére, továbbra is úgy érzem, hogy 

van még hova fejlődnie ennek a régiónak. Például szükség lenne még több kis egyesületre. Sok 

uszoda van megyéinkben, ehhez képest viszont kevés az eredményes, versenysportra hajlandó 

csapat. Ha megnézzük a meglévő JB keretünket láthatjuk, hogy 25 gyerekből 13 debreceni, – 4 

nyírbátori, 7 gyerek pedig egyéb, kisebbegyesületből jutott be. Pozitívumként említhetem a 

Magnetic Sc és a Mátészalka Mt. jelenlétét, hiszen ezek a klubok új klubok, és több delfin 

korosztályú úszóval is rendelkeznek. Azzal is tisztában vagyunk, hogy Ibrányban, 

Nyírbátorban, Mátészalkán, Vásárosnaményban, Jászapátiban, Létavértesen több száz gyerek 

úszik, viszont a versenyúszást nem erőltetik, hisz, ahogy ők fogalmaznak: vagy nem tudják 

rávenni a szülőket arra, hogy heti több edzésre elvigyék a gyereket, vagy egyszerűen csak a B 

kategóriás diákolimpiai célok vezérlik őket, esetleg egyéb más motiváció.  

Összességében úgy gondolom, hogy még ha lassan is, de jó irányba haladunk a régiónkban, 

hiszen egyre többen választják ezt a gyönyörű sportot. Egyre több helyen van Úszó Nemzet 

Program is, ami úgy gondolom, hogy egy kiváló lehetőség arra, hogy a megyéinkben lévő 



 
 

uszodákban újabb egyesületek szülessenek, valamint rákényszerítheti az edzőket arra, hogy a 

rengeteg úszni tudó gyerekkel komolyabban is elkezdjenek foglalkozni és dolgozni – ne csak 

az edzés díjakat legyenek restek beszedni. 

 

Észak-Magyarország 

Régióvezető – Hölcz Péter 

Régió vezetőedző – Fridrich László 

A 2021. évben a régiónkban 12 olyan sportegyesület működött amelyik tagja volt a MÚSZ-nak 

és részt vett a MÚSZ által engedélyezett versenyen vagy részt vett alapkövetelmény vizsgán: 

-Egri Vízilabda Klub 

-Egri Úszó Klub SE 

-Fiedler Ottó Sportegyesület 

-Gigászok Sportegyesület 

-Hatvani Úszóklub SE 

-KSK Delfin Vízisport Club Kazincbarcika 

-Miskolci Sportiskola 

-Ózdi Úszó Klub 

-Parafa Úszó klub 

-Swimming Pentathlon Club 

-Tiszaújvárosi TK 

-Vízcseppek SE 

 

A JB programban hét egyesületnek volt érdekeltsége 25 sportolóval úgy, hogy Márton Véda 

évközben igazolt át a régióba. 

 

A JB keretnek több programot is szerveztünk, mind személyes megjelenéssel, mind zoom 

előadások keretében, figyelve a COVID szabályozások betartására. 

Közös edzésekre meghívtuk Nagy József és Selmeci Attila mesteredzőket akik az általuk 

készített edzésterv alapján speciálisan egy úszásnemre kihegyezve technikai jellegű edzéseket 

vezettek. 

Zoom előadás keretében diatetikai tanácsadást tartott dr. Martos Éva, motivációs előadást 

Risztov Éva. 

Szeptemberben Gyöngyösön évnyitó közös edzés tartottunk, melyet gulyás ebéddel zártunk. 

Az ebédre a szülők is meghívást kaptak. 

Közös edzés keretében Egerben Kovács Ági tartott interaktív beszélgetést a kerettagokkal. 

Novemberben Miskolcon egyhetes edzőtábort tartottunk az őszi szünet után. 

A COVID helyzet miatt elmaradt a közös külföldi versenyen való részvétel, helyette 2022 

januárban egy összetartó kétnapos programot szerveztünk, ahol elbúcsúztunk a kerettől. 

 

Felkészülési versenyeket három klub rendezett: a Hatvani Úszó Klub (1), a Miskolci 

Sportiskola (4) és a Parafa Úszó Klub (1). A versenyek rendezésben összehangoltuk a 

programokat az Észak Alföldi Régióval, így biztosítva a minél jobb felkészülés lehetőségét a 

versenyzőknek. A versenyek rendezésénél, a sportolók egészségének megőrzése érdekében 

ügyeltünk a mindenkori COVID szabályozások betartására. Amikor kellett zárt kapuk mellett, 

vagy elkülönített szurkolói szektor kialakításával. Biztonsági őrök felügyelték a  közösségi 

terekben a maszk használatát. A nevezési lehetőséget amint az engedélyezett létszám megtelt 

lezártuk.  



 
 

Decemberben az Észak Alföld Régióval egyeztettük a 2022 évi versenynaptár tervezetet. 

Nagyon sikeres volt a Delfin Régiós Seregszemle ahol a három régió – a Dél és Észak Alföldi 

Régióval - közösen rendezte meg ezt a versenyt Hódmezővásárhelyen. Így a megritkult mezőny 

ellenére is versenyszituációk alakultak ki és a rendezési költségek is megoszlottak a régiók közt. 

 

A 2021 évben a COVID járvány ellenére is sikeres alapkövetelmény vizsgákat rendeztünk 93 

új gyerekkel. Ez azért is örvendetes, mert szinte minden településen korlátozva vagy teljesen le 

volt állítva az úszásoktatás az év nagy részében. A nyári táboroztatás közben alapszinten úszni 

megtanult gyerekek vizsgáztak. Itt tapasztalható lesz az elmaradó oktatások miatt egy komoly 

létszám csökkenés a későbbiekben. Az oktatás folyamatosan emelkedve csak az év őszén indult 

meg önköltséges alapon, a szervezett óvodás és iskolás csoportok esetében nagyon akadozó 

volt. A COVID előre törése miatt több csoportos oktatás is derék tört.  

 

A régiónkban fehér foltnak számít Nógrad megye. Sajnos a mai napig nincs 50 méteres 

medence a megyében, ráadásul Kovács Dénes távozásával szinte teljesen megszűnt a 

versenysport Salgótarjánban. 2021 őszén volt egy úszó találkozó Salgótarjánban. Ezen a 

találkozón azok vettek részt, akik a Gagarin DSE versenyzői voltak az elmúlt évtizedek során. 

A találkozó egy hangulatos uszodai programmal kezdődött - játékok, váltók. Megemlékeztek a 

létesítmény átadásának 40. évfordulójáról. Majd a helyi temetőben megemlékeztek az elhunyt 

versenyzőikről. Ezután egy kötetlen beszélgetés és vacsora következett, ahol lehetőségünk volt 

felvenni a kapcsolatot a Gagarin DSE vezetésével és a sportért felelős alpolgármesterrel, 

tájékozódva az újraindulás lehetőségéről. Sajnos nem csak pénz-, és létesítmény hiány van, de 

szakember se nagyon található a régióban. Az újraindulást támogatni próbáltuk a kisegyesületek 

felzárkóztató edzőtáborával is.  

 

A kisegyesületi edzőtábor lehetőségét minden a régióban MUSZ tagsággal rendelkező és a 

kritériumoknak megfelelő klubnak felajánlottuk, de a Gagarin DSE mellett, csak a Hatvani 

Gigászok SE élt ezzel a nagyszerű lehetőséggel, ahol a gyerekek sokat fejlődtek és jó 

élményekkel távoztak a harmadik nap végén.  

 

A kisegyesületi edzőtábor lehetőségével két sportegyesület élt a Gigászok SE és a Gagarin DSE. 

A tábor jól szervezetten sikerült, ahol zárásként szponzori támogatással a gyerekeket el tudtuk 

vinni egy élményfürdőbe is. 

 

A régióban több amatőr úszással is foglalkozó sportegyesület van, akiket megpróbálunk 

bevonni a MÚSZ versenyrendszerébe, de részben pénz és szakember hiányában nem sikerül 

előbbre jutni (Edelény, Szerencs).  

 

Ózdon a Fiedler Ottó SE Kecskés Evelin távozásával átállt az úszásoktatásra.  Egerben az 

önkormányzat megvonta a támogatást az Egri Úszó Klubtól ezért a jövőt illetően bizonytalan a 

helyzetük. Egerben viszont a vízilabda klub is életre keltett egy úszószakosztályt.  

 

 

2021 évben az országos bajnokságok és a ranglista alapján 22 sportoló került be a 2022. évi JB 

keretbe. 

A keretből Bagi Zoltán (Tiszaújvárosi TK) éri el a legbiztatóbb eredményeket.  

Nagyon biztató Magda Boldizsár (Parafa Úszó Klub) fejlődése, aki tagja volt négy éven át a JB 

keretnek. Nehézségeik ellenére az Egri Úszó Klub is szép sikereket könyvelhetett el Holló 

Balázs és Békési Eszter révén az OB-n és bekerültek a bő olimpiai keretbe. 

 



 
 

Sajnos a pandémia miatt az Úszó Nemzet Program beindítása is csúszott. Régiónk abban a 

szerencsés helyzetben volt, hogy az elmúlt év őszén pilot rendszerben Tokajban beindult az 

ÚNP.  Hosszú, több éves előkészítő munka eredményeként kezdődhetett el az úszásoktatás a 

négy teszt helyszínen óvodás és 1. osztályos gyermekek részvételével. Az iskolai tanrendbe 

illesztve, a testnevelési óra keretében vettek/vesznek részt a gyerekek az oktatáson, amely 

ingyenes a szállítástól az oktatáson keresztül a tanfolyamon való részvételhez szükséges 

alapfelszerelésig.  

És ez egy nagyon lényeges szempont főleg a hátrányosabb településeken élő családok számára. 

Tokajban és vonzáskörzetéből, 8 iskolából tíz első osztályos tanuló csoport és 10 óvodából 

tizenegy óvodás csoport kezdte el a pilot rendszert. Összesen 381 gyermek részvételével. 

 

Dél-Dunántúl 

Régióvezető – Czakó Csaba 

 

A régió főbb feladatai:  

- Kapcsolattartás a régió egyesületeivel, a munkáltatóval (Magyar Úszó Szövetség), a 

régióvezetőedzővel és a többi régióvezetővel. 

- Javaslattétel a régióval kapcsolatos stratégiai és költségvetési tervre, költségvetési terv 

és beszámoló készítése, illetve nyomon követése. 

- Közreműködés a régiós klubokkal. 

- Az utánpótlás fejlesztési program (Jövő bajnokai) és az ezzel kapcsolatos 

tevékenységek (előadók, edzőtáborok) szervezése és koordinálása.  

- Régiós minimumvizsgák szervezése, és koordinálása.  

- Az Úszó Nemzet Program regionális koordinációja. 

- Egyéb régióval kapcsolatos ügyek intézése. 

2021 októberében választottak meg a Dél-Dunántúl régióvezetőjének, de megbízottként már 

egy hónappal előtte elláttam a feladatot, illetve 2021 áprilisától régiós vezetőedzőként 

tevékenykedtem így volt némi rálátásom a régióban folyó munkára. Régió vezetőként 

elsődlegesen felkerestem a hozzám tartozó tagegyesületeket, felmértem mely területeken 

tudom segíteni a munkáikat. Mivel számos pici végnapjait élő egyesület van a régióban így első 

körben itt próbáltam meg akár hasznos információkkal segíteni. Különösen hasznosnak 

bizonyult a Magyar Úszószövetség felzárkóztató edzőtábora, ahol három ilyen egyesületnek is 

tudtunk segíteni. Ennek szervezésében, levezénylésében, elszámolásában aktívan részt vettem. 

Bár a 2021-es évben csak rövid ideig tudtam ellátni ezt a feladatot. Igyekeztem felzárkózni a 

szakmai feladatok elvégzésében, amelyekből az alábbiakat sikerült teljesítenem.  

Elsődleges feladatként a régiómba bekerülő három ÚNP helyszín (Barcs, Mohács, Kaposvár) 

személyi kérdéseiben, illetve szervezésében, feltérképezésében segédkeztem. Aktívan részt 

vettem az uszodákkal való kommunikációban, az oktatók feltérképezésében és a helyi 

koordinátortok betanításában. Folyamatos kapcsolatot tartottam a régiómhoz kinevezett 

központi koordinátorral Espár Zsuzsannával. Számos megbeszélést kezdeményeztem a helyi 

tankerületekkel, intézményvezetőkkel, az ÚNP program minél könnyebb megvalósítása 

érdekében. Személyi kérdésekben számos egyeztetést és megbeszélést folytattam Szájer 

Péterrel.  



 
 

Rendszeresen felkerestem a régiómhoz tartozó ÚNP helyszíneket. Másodlagos feladatként 

Virovecz Richárddal a Dél-Dunántúl vezető edzőjével egyeztettem a Jövő Bajnoka program 

előadói tervezetét, koordináltam az előadók, helyszínek teljesítésigazolásának kifizetését. 

Felzárkóztató edzőtábort szerveztem a régiókban működő három egyesület számára. 

Megszerveztem négy darab szakmai minimumvizsgát. Részt vettem a Magyar Úszó Szövetség 

által kezdeményezett megbeszéléseken, ahol igyekeztem a régiómban rajtam túlmutató 

problémákat bemutatni és segítséget kérni a megoldásunkhoz. Úgy érzem a régiómban való 

kommunikáció nagyon pozitív fordulatot vett a kinevezésem óta. A régió egyesületei 

bizalommal fordulnak hozzám hiszen tudják, igyekszünk megoldani minden valós problémát.  

Elkészítettük Virovecz Richárddal közreműködve a Delfin Regionális Bajnokság tervezetét, 

majd ezt sikeresen le is bonyolítottuk. 

 

Dél-Dunántúl 

Régió vezetőedző – Virovecz Richárd 

2021. október elejétől látom el a Dél-Dunántúli régió vezető-edzői feladatát. Az elődöm Czakó 

Csaba volt, aki októbertől a régió vezetői pozíciót tölti be. Így azt lehet mondani, hogy 

folyamatos volt a munka a régióban a személyi változások ellenére. A közös munkát az évben 

még ránk váró feladatok megtárgyalásával kezdtük, majd a következő évre tervezett programon 

kezdtünk el elmélkedni.  

Az októberi programunk már le volt szervezve, ami egy szárazföldi minta bemelegítés 

betanítása volt a kiválasztott gyerekeknek és edzőiknek. A foglalkozást Ács Gergely tartotta a 

kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában. A közel egy órás foglalkozás után egy verseny 

jellegű pontgyűjtővel igyekeztünk a gyerekek hangulatát feldobni amellett, hogy magas 

teljesítményre sarkaljuk őket. Nagyon jól sikerült a pontszerző és a szárazföldi foglalkozás is. 

Októberben a 2021-ben érmet szerző versenyzők részt vehettek egy egyhetes edzőtáborban 

Sopron csodálatos uszodájában. A kiváló körülmények és Selmeci Attila garancia volt a kiváló 

szakmai munkára.  

 

A novemberi hónap versenyekben gazdag volt, így a zoom-os előadások mellett döntöttünk. 

November 6-án Szemes Ágnes tartott egy pszichológiai előadást a reális célok kitűzésének 



 
 

fontosságáról és menetéről. Majd november 10-én az olimpiai bajnok Kovács Ágnes tartott egy 

motivációs előadást, ahol a gyerekek is bátran kérdezhettek tőle, de sajnos még elég 

bátortalanok voltak ebben a tekintetben.  

Decemberben Gyürky Gábor által megálmodott Komplex edzés-verseny programját 

próbálhattuk ki. Egy kicsit új volt a gyerekek számára, de nagyon szépen megoldották a 

feladatot a „kék” és „piros” névre keresztelt csapatok. Egy nagyon érdekes és modern program, 

amit nagyon szívesen vettünk a programsorozatunkban. Gábor nagyon felkészülten érkezett, 

hiszen a foglalkozás alatt kivetítőn követhettük a verseny állását és a győztesek még oklevelet 

is kaptak.  

     

December 4-én egy minimum vizsgát is tartottunk a Virágfürdő 25m-es medencéjében, ahol 

közel 35 versenyző tette le első, vagy még meg nem lévő úszásnemből a minimumvizsgát.  

 

Közép-Dunántúl 

Régióvezető – Bene Vera 

Régió Vezetőedző – Szokolai László 

A beszámoló az alábbi szempontok szerint készült 

1. Általános rész 

2. Szakmai programok: JB, ÚNP, vizsgák és képzések 

3. Célok 

1.  2021. évben a régiós munka új struktúrában folytatódott. Régiónk irányítását ebben az évben 

Szokolai László régiós vezetőedzővel közösen terveztük meg és a programokat együtt 

valósítottuk meg. A korábbi évekhez hasonlóan, év elején sor került a régiónkban működő 15 

úszó klub mindegyikének felkeresésére és hosszú beszélgetéseket folytattunk a helyi 

sajátosságokról, eredményekről, megoldandó nehézségeről. A klubok nagy része 

együttműködő, törekvő, fejlődő és nyitott a kívülről érkező véleményre valamint az együtt 

gondolkodásra. Régiónk klubjainak eredményessége a serdülő – ifjúsági – felnőtt 

korosztályokban kimagasló. Rasovszky Kristóf, Kovács-Seres Hunor és Jackl Vivien klubjaik 

saját nevelésű versenyzőiként értek el kivételes nemzetközi és hazai sikereket. Ezzel 

ellentmondásos viszont a tény, hogy régiónk Jövő Bajnokai csapatába csupán 20 fő bajnoki 1-

8. helyezést elért versenyzőt tudtunk delegálni, ami a 9 régiós csapat között a legalacsonyabb 

létszám. 



 
 

2021. évben a Közép-Dunántúli régió 3 új uszodával lett gazdagabb. A Veszprémi Sportuszoda 

minden szempontból korszerű épülete végre igazi otthona lett a BÚK és a VÚK csapatainak. 

Enyingen és Várpalotán tanuszodák nyitották meg a lehetőséget az úszás oktatásának és az 

úszóélet szerveződésének. Régiós munkánk egy részét ebben az évben a Közép-Magyarország 

III. régióval szorosan együttműködve végeztük. Zoomos előadásaink, nyári 

versenyrendezéseink Százhalombattán és Dunaújvárosban, valamint a júliusi Régiós Delfin 

Seregszemle is közös munkánk eredménye volt. 

2. A Jövő Bajnokai program 2021. évi eseményei sokrétűen támogatták a klubokban folyó 

szakmai munkát. Plagányi Zsolt és Németh Nándor tartott januárban évindító foglalkozást 

versenyzőinknek. Pass Ferenc és Egressy János szárazföldön és vízben, elméletben és 

gyakorlatban egyaránt képezte  úszóinkat. Hasznos ismereteket kaptunk Dr. Kalamár Hajnalka, 

Szemes Ágnes, Dr. Sós Csaba és Kovács Ágnes előadásain. Horváth Péter mozgás elemzése a 

Duna Arénában, nagyot lendített legjobbjaink rajtolási és fordulási készségein. Év végén 

Győrben három napos csapat összetartáson vettünk részt és értékeltük munkánkat. A 

programokon kívül eszközbeszerzésre is sor került. Polar Verity pulzusmérő okos eszközt 

kapott a JB versenyzőt delegáló klubok mindegyike.  

2021. évben hat alkalommal rendeztünk minimum vizsgát régiónk egyesületei részére. A 

helyszínek Veszprém, Mór, Székesfehérvár, Budaörs és Dunaújváros voltak. Az eseményeken 

megélt tapasztalatok nem kizárólag pozitívak. Nagyon sok alacsony színvonalú alaptechnikával 

találkoztunk minden úszásnem vizsgái során, ami aggodalomra ad okot. Ezt jeleztük edző 

kollégáinknak, kérve a helyes technika oktatásának és elmélyítésének hangsúlyozását. 

2021-ben megkezdtük a versenybíró képzésben történő együttműködésünket. A régió 

versenyhelyszínein a versenybírói csapatok egy része kezd kiöregedni. Utánpótlásukra 

vizsgáztattunk le Veszprémben és Dunaújvárosban több tucat fiatalt.  

Ennek az évnek nagy újdonsága és hatalmas eredménye volt az első alkalommal megrendezett 

felzárkóztató edzőtábor, amelyet Veszprémben tartottunk októberben. Az IVSE és a KÚKSE 

15 úszója és 2 edzője 5 napon át bővíthette tudását, fejleszthette képességeit az új 

Sportuszodában. A visszajelzések alapján minden résztvevő, valamint a szülők is rendkívül 

elégedettek voltak.  

Az év legnagyobb várakozása az Úszó Nemzet Program indulását övezte. Régiónkban Móron 

már a pilot időszak során volt lehetőségünk megismerkedni a részletekkel, hogy aztán az ősz 

során teljes lendülettel vethessük magunkat a toborzás és képzés folyamatába. Iváncsán és 

Balatonfüreden február óta működik a program. Sikerült elhivatott és nagy munkabírású helyi 

koordinátort és oktatásszervezőt találni és az oktatói csapataink is megfelelnek a legmagasabb 

szintű elvárásoknak. A koordinátorokkal napi kapcsolatot tartunk, együtt oldjuk meg a 

problémás helyzeteket. Az eddigi visszajelzések az intézményvezetők, pedagógusok részéről 

örömteliek. A legnagyobb siker azonban látni a gyerekek örömét, amit az uszodában élnek meg. 

3. Az eddigi tapasztalataink alapján egyértelmű célokat tudtunk megfogalmazni a következő 

időszakra. Régiónk egyesületeinek részvételével versenynaptár egyeztetést szeretnénk véghez 

vinni, hogy változtassunk a versenyrendezések gyakorlatán, elkerülendő az ütközéseket és a 

zsúfolt hétvégeket. A régió új uszodáiban segítséget nyújtunk új úszószakosztályok 

megalakulásához. Szeretnénk növelni az igazolt versenyzői létszámot régiós szinten, ehhez 

minél több minimum vizsgát rendezni a klubok igénye szerint.  Az Úszó Nemzet Programot a 

legmagasabb minőségben tovább működtetjük, illetve készülünk az új helyszínek belépésével 



 
 

járó feladatokra. Minden szinten igyekszünk továbbra is megadni az összes tőlünk telhető 

segítséget edző kollégáinknak. 

Köszönjük a Magyar Úszó Szövetség munkatársainak munkavégzésünkhöz nyújtott támogató 

segítségét. 

 

Nyugat-Dunántúl 

Régióvezető – Szeidl Balázs 

Régió vezetőedző – Szántó Kata 

 

- A Jövő Bajnokai edzésekre meghívott vendég edzőknek edzői megbízási díja munkabérként 

(Selmeci Attila vendég edzőnek): 214.746 Ft, ezeknek a munkaadókat terhelő járulékai 29.958 

Ft. Selmeczi Attila a pillangóúszás fejlesztése érdekében tartott edzést a Jövő Bajnokai 

kerettagok részére. 

- Sportpszichológiai szakkönyveket (Dr. Kalamár Hajnalka – Kabarcz Zoltán: Nyerő hármas és 

Győztes vagy!) vásároltunk a Jövő Bajnokai kerettagok részére konkrét Jövő Bajnokai kerettag 

szülő igény szerint 56.000 Ft értékben. 

- A régiós delfin bajnokságra érmeket vásároltunk 275.400 Ft értékben. 

- Vízfelületet béreltünk Jövő Bajnokai medencés foglalkozásokhoz: 162.480 Ft értékben. 

- Meghívott vendég edzőknek a Jövő Bajnokai edzésre edzői megbízási díjai fizettünk 

szolgáltatási díjként , akik hátúszó edzést tartottak. 

- Meghívtunk sportpszichológust online Jövő Bajnokai foglalkozásra (Kalamár Hajnalka és 

Kabarcz Zoltán): 60.000 Ft szolgáltatási díjért, akik a Covid-19 korlátozások miatt kialakult 

szorongást próbálták oldani a Jövő Bajnokai kerettagoknál a korosztályos országos 

bajnokságok előtti hetekben. 

- Versenybírói díjat fizettünk a régiós delfin bajnokságon Farkas János vezető versenybírónak: 

40.000 Ft-ért. 

- A régiós delfin bajnokság versenyinformatikai díja (nevezések feldolgozása, rajtlista készítés, 

eredmények feldolgozása, eredmény listák készítése, jegyzőkönyv készítés Tejes Péter 

csapatának): 280.000 Ft volt. 

- A régiós delfin bajnokság szervezési díja és a versenybírói állomány költsége a Győri Úszó 

SE-nek: 286.000 Ft volt. 

 

A pályázatban vállalt feladat: Jövő Bajnokai úszóedzések és elméleti foglalkozások 

finanszírozása utánpótlásúszók részére, régiós delfin bajnokság rendezése, technikai minimum 

vizsgák szervezése. 

 

A pályázatban vállalt feladat az alábbiak szerint valósult meg: 

Jövő Bajnokai foglalkozásokat szerveztünk Győrben, ahol Selmeci Attila a pillangóúszó edzést, 

Pass Ferenc gyorsúszó edzést, Horváth Péter és Zámbó Balázs hátúszó edzést tartott.  

Online sportpszichológiai foglalkozást tartott Dr. Kalamár Hajnalka és Kabarcz Zoltán. 

Régiós delfin bajnokságot rendeztünk 2021.07.10-11-n Győrben. 

Technikai minimum vizsgát tartottunk december 11-n Keszthelyen. 



 
 

Közép-Magyarország I. 

Régióvezető – Molnár Bence 

 

2021 áprilisában választottak meg a Közép-Magyarország I. régióvezetőjének. A több, mint 

egy éves munkám során az alábbi működési és szakmai feladatokat végeztem el.  

Feladataim:  

- Kapcsolattartás a régió egyesületeivel, a munkáltatóval (Magyar Úszó Szövetség), a 

régióvezetőedzővel és a többi régióvezetővel. 

- Javaslattétel a régióval kapcsolatos stratégiai és költségvetési tervre, költségvetési terv 

és beszámoló készítése, illetve nyomon követése. 

- Közreműködés a régiós klubokkal. 

- Az utánpótlás fejlesztési program (Jövő bajnokai) és az ezzel kapcsolatos 

tevékenységek (előadók, edzőtáborok) szervezése és koordinálása.  

- Régiós minimumvizsgák szervezése, és koordinálása.  

- Az Úszó Nemzet Program regionális koordinációja. 

- Egyéb régióval kapcsolatos ügyek intézése. 

Kinevezésem után rögtön felvettem a kapcsolatot Nemes Zoltán régióvezető edzővel, akivel 

személyesen átbeszéltük az elkövetkezendő egy év feladatait.  

Az elmúlt évben minden hónapban előadásokat szerveztünk a Jövő bajnokai programban 

résztvevő versenyzők és edzők számára. Ezekre az eseményekre elismert úszóedzőket és a 

sporttudomány különböző területeiben jártas szakembereket hívtuk meg. Az évben háromszor 

rendeztünk minimumvizsgát, és júliusban a Közép-Magyarország II. régióval közösen a delfin 

korosztályos seregszemlét is megszerveztük. 2021. szeptemberében felzárkóztató edzőtábort 

tartottunk a kisebb régiós egyesületeknek Gödöllőn.  Decemberben régiós évzárót szerveztünk 

a Jövő bajnokai programban résztvevő versenyzőknek, ahol vacsorával és kupákkal díjaztuk a 

gyerekeket és edzőiket. A költségvetésbe az is belefért, hogy ez év februárjában a JB-s 

versenyzőknek és edzőiknek Decathlon vásárlási utalványt tudtunk ajándékozni. Az ezzel 

kapcsolatos költségvetési tervet elkészítettem és folyamatosan nyomon követtem.  

2021 szeptemberében elindult az Úszó Nemzet Program PILOT programja 4 helyszínen, ami a 

második félévben január 31.-én 20 helyszínre bővült. Az előzetes szervezésében aktívan ki 

vettem a részem, az ÚNP-vel kapcsolatos megbeszéléseken folyamatosan részt vettem. 

Felvettem a kapcsolatot a leendő oktatókkal, oktatásszervezővel és helyi koordinátorral, az 

ezzel kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatokat elvégeztem. A legjobb tudásom 

szerint próbáltam segíteni a folyamatban lévő ÚNP munkálatokat. Folyamatosan tartottam a 

kapcsolatot Kovácshegyi Eszter központi koordinátorral, Bodnár Tamás budafoki, és Gőbl 

Ádám helyi koordinátorral, illetve rendszeresen látogattam az ÚNP régiós helyszíneit.  

 

Régió vezetőedző – Nemes Zoltán 

2021 áprilisban választottak meg a Közép-Magyarország I. vezetőedzőjének. Megválasztásom 

után felvettem a kapcsolatot Molnár Bence régió vezetővel és átbeszéltük a rank váró éves 

feladatotkat. 



 
 

Új programokkal edzők szakmai irányításával előadásaival kezdtünk neki az új JB program 

felépítésének. Közép-Magyarország csapatában a KSC, FTC, Budafóka, Római, Lőrinc 2000, 

MTK és a Bohóchal szerepelt.  

A régiós csapatok edzőivel napi kapcsolatban voltunk, a felmerülő problémákat orvosoltuk. 

Csapatunk az év során kiváló eredményeket mutatott fel mind nemzetközi és hazai versenyeken 

is. A 2021-es évben a legeredményesebb csapata voltunk a Országos Bajnokságok tekintetében. 

2021-es régiósprogramok, előadások: 

május hónapban: Ács Gergely erőnléti edző 

június hónapban: Risztov Éva  motívációs előadása 

július hónapban: Dr. Martos Éva táplákozással kapcsolatos előadása 

szeptember hónapban: Nagy József a mellúszás technika javító gyakorlatai 

október hónapban: Dr. Egressy János nyújtó-lazító gyakorlaton fiatal sportolóknál, Krajnyák 

György a hosszútávúszás szépségei és fortélyai. Horvát Péter video labor elemzése a felső két 

korosztálynak. 

November hónapban: Selmeci Attila a pillangóúszás technikai gyakorlatai 

December hónapban: Horváth Péter a rajtok megfelelő elvégzése és végrehajtása, Gyürky 

Gábor complex edzés-verseny 

Az elmúlt évben minden hónapban előadásokat szerveztünk a Jövő bajnokai programban 

résztvevő versenyzők és edzők számára. Ezekre az eseményekre elismert úszóedzőket és a 

sporttudomány különböző területeiben jártas szakembereket hívtuk meg. Az évben háromszor 

rendeztünk minimumvizsgát, és júliusban a Közép-Magyarország II. régióval közösen a delfin 

korosztályos seregszemlét is megszerveztük. 2021. szeptemberében felzárkóztató edzőtábort 

tartottunk a kisebb régiós egyesületeknek Gödöllőn.  Decemberben régiós évzárót szerveztünk 

a Jövő bajnokai programban résztvevő versenyzőknek, ahol vacsorával és kupákkal díjaztuk a 

gyerekeket és edzőiket. Köszönjük a Magyar Úszó Szövetség segítségét és bizalmát!  

 

Közép-Magyarország II. 

Régióvezető – Csütörtöki Marcell 

A régióhoz tartozó egyesületek listája (ellátási terület): 

Aligátor Sport Klub Egyesület, II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., Budapesti 

Honvéd Sportegyesület, BVSC-Zugló, Iron Swim Korlátolt Felelősségű Társaság, Iron Swim 

Sportegyesület, Stamina Testgyakorlók Klubja Sport Alapítvány, Újpesti Torna Egylet, YBL 

Water Polo Club Egyesület, Aquaworm Nonprofit Kft. 

 

Működési és szakmai munka 

A régió főbb feladatai 

- Kapcsolattartás a régió egyesületeivel, igények felmérése, felmerülő kérdések fogadása 

- Kapcsolattartás a Munkáltatóval (MÚSZ) 



 
 

- Úszó Nemzet Program regionális koordinációja 

- A régió gazdasági feladatainak ellátása 

- Versenyszervezés, minimumvizsgák lebonyolítása 

- A régió Jövő Bajnokai Programban részt vevő versenyzők menedzselése 

- Egyéb felmerülő ügyek intézése 

A régió feladatait ellátó személyek 

- Régióvezető: Csütörtöki Marcell 

- Régió vezetőedző: Kovács Gábor 

 

Összegzés 

A régióban zajló szakmai programokért és a Jövő Bajnokai Programban részt vevő 

versenyzők összeállításáért a régiós vezetőedző a felelős. A vezetőedző kapcsolatban áll a 

régió egyesületeivel, az ott dolgozó edzőkkel. 

A régióvezető a régió gazdasági feladatait intézi (költségvetés megírása, a pénzmozgás 

folyamatos nyomon követesé, év végén az elszámolás elkészítése, leadása). Szervezi a 

programok (Jövő Bajnokai előadás, minimumvizsgák, verseny) háttérmunkáit, biztosítja a 

tárgyi feltételeket a megfelelő szakmai munkához. Folyamatos kapcsolatban áll a régióhoz 

tartozó egyesületek vezetőivel és edzőivel, valamint a MÚSZ megfelelő bizottságaival 

(kérdéskörtől függően). 

A 2021-es évben a régióvezető és vezetőedző a munkát 2021.április közepén vette át. Az év 

további szakaszában összesen egy Regionális Delfin Bajnokság, kettő minimumvizsga, hét 

Jövő Bajnokai program, valamint egy karácsonyi régiós összetartó program került 

megrendezésre. 

A 2021-es év második felében a régióba érkező Úszó Nemzet Program helyszínének 

előkészítése zajlott (Dunakeszi). 

A 2021-es évben került felvételre az Aquaworm Nonprofit Kft. csapata, mely a MÚSZ 

tagszervezetei között 2021 nyarán biztosította helyét a követelmények teljesítésével. Ennek 

segítése régióvezetői feladat volt. 

 

Régió vezetőedző - Kovács Gábor 

Régió felépítése 2021-ben: 2021-ben változásokon esett át a Jövő Bajnokai program, valamint 

a régiók egyesületi összetételében is változások voltak.Közép-Magyarország II-t 4 egyesület 

képviselte, összesen 40 versenyzővel. (BHSE, BVSC, Iron, UTE)  

Versenyzőink áltál büszkélkedhetünk nemzetközi eredményekkel is 2021-ből. Ábrahám Lilla 

Minna az Ifjúsági Európa bajnokságon döntőt úszott, CECJM nemzetközi versenyen Elekes 

Tamara, Nahalka Regina, Eszes János Márk kiemelkedő eredményekkel segítették a Magyar 

csapatot. 

2021-es régiós programok: 

Május hónap: Nagy József mellúszó technikai előadás és edzés 

Június hónap: Egressy János szárazföldi bemelegítő és nyújtó feladatok, jóga. 

Július hónap: Szemes Ágnes sportpszichológus, relaxációs feladatok elsajátítása 

Szeptember hónap: Szemes Ágnes sportpszichológus, célállítás évközben és a fő versenyekre 



 
 

Október hónap: Nagy Péter és Bohus Richárd gyorsúszás technikai edzés, váltórajtok 

gyakorlása 

November hónap: Horváth Péter rajt gyakorló feladatok elméleti és gyakorlati elsajátítása  

December hónap: Selmeczi Attila pillangóúszás technikai edzés  

Egyéb események: 

A programokon kívül Júniusban és Novemberben tartottunk minimumvizsgát ahol közel 100 

gyerek teljesített siker vizsgát. 

Július 10-11. között rendeztük meg első alkalommal a régiós Delfin seregszemlét Közép-

Magyarország I-es régióval közösen. Úgy gondolom, hogy zökkenőmentes és sikeres volt a 

közös munka, a Laky Károly uszodában színvonalas keretek között tudtak versenyezni a jövő 

reménységei. 

A Magyar Úszó Szövetségnek köszönhetően Október 25.-30. között került sor az Összrégiós 

JB edzőtáborra Sopronban. Régiónkat 3 versenyző (Elekes Tamara, Nahalka Regina és Kovács 

Botond) képviselte. 

Valamint November 8.-án 6 fővel vett rész a régió a Duna arénában videóelemzésen. Ábrahám 

Lilla Minna, Elekes Tamara, Sümegi Anna, Nahalka Regina, Eszes János Márk és Kovács 

Botond versenyzők, valamint edzőik voltak jelen.  

December 13.-án hétfőn tartottuk a régió első évzáró ünnepségét, ahol díjaztuk a 

legeredményesebb versenyzőket és edzőiket, valamint minden kerettag emléktárgyat kapott a 

2021-es kerettagsága díjazásául. 

Közép – Magyarország III. 

Régióvezető: Jókuti Péter 

Régió vezetőedző: Kovács László 

2021 tavaszán számos előttünk álló feladattal kezdtük meg a Közép-Magyarország III. Régió 

irányítását és vezetését. Első feladataink között volt, hogy a régióba tartozó uszodákat és az ott 

működű egyesületeket feltérképezzük, megismerjük. A régióba, a 2022-es év eleji 

tagfelvételeket követően már 15 működő egyesület tartozik. Sikerült minden egyesülettel, 

egyesületi vezetővel, edző kollegákkal jó kapcsolatot kialakítani. A folyamatos 

kommunikációnak köszönhetően minden információt el tudunk juttatni a régió 

tagszervezeteinek. 

Megfogalmaztunk olyan célokat is, amiket az elkövetkezendő években meg szeretnénk 

valósítani: 

➢ Növelni a régióba tartozó egyesületek számát, ezzel együtt az igazolt versenyzők számát 

is. 

➢ Növelni a Jövő Bajnokai kerettaggal rendelkező egyesületek számát. 

➢ Állandó segítségnyújtás az egyesületeknek és kollegáknak. 

Szorosan együttműködünk a Közép-Dunántúl Régióval. A jó szakmai kapcsolatnak 

köszönhetően több programot és versenyt is szerveztünk közösen az év folyamán.  



 
 

➢ Közös Regionális Delfin Seregszemle Dunaújvárosban. 

➢ Közös kétfordulós verseny Százhalombattán és Dunaújvárosban, melynek célja a 

szintidőteljesítési lehetőség biztosítása volt a két régió versenyzőinek. 

➢ Közös Jövő Bajnokai programok. 

Jövő Bajnokai Program 

A Régió válogatott keretét 2021-ben 8 egyesületből 35 versenyző alkotta. Év elején a 

programterv összeállításánál kommunikálva az egyesülettel figyelembe vettük az egyéni és 

csapat igényeket, igazítottuk a programokat a felkészülési versenyekhez és Országos 

Bajnokságokhoz.  

Májusban nagy sikert aratott Szemes Ágnes – Relaxáció, légzés szabályozás előadása. Az ehhez 

szükséges hanganyag kimondottan hasznos volt. 

Júniusban a JB kerettag szülőknek szerveztünk előadást, az előbb említett Közép-Dunántúli 

Régióval közösen megszervezett szintidőúszó versenyekkel párhuzamosan. Kalmár Hajnalka – 

A Nyerő Hármas előadására sokan kíváncsiak voltak, reméljük a szülők is sokat tanultak az 

előadásból. 

Júliusban olyan programot szerveztünk, mellyel igyekeztünk a legkevésbé megzavarni a 

csapatok felkészülését a korosztályos országos bajnokságokra. Krajnyák György utánpótlás 

szövetségi kapitány vezette be a versenyzőket a nyíltvizi úszás elméletébe és gyakorlatába. Az 

edzői és versenyzi visszajelzések alapján nagy sikert aratott. Terveink szerint 2022-ben is 

megismételjük a programot. 

Az őszi szezont ismét egy közös rendezvénnyel kezdtük a Közép-Dunántúli Régióval. 

Szeptemberben mindkét régió versenyzői és edzői Budaörsre látogattak. A rendezvényen részt 

vett Wladár Sándor Elnök Úr, valamint az úszósport nagykövetei – korábbi olimpiai bajnokok 

Risztov Éva és Darnyi Tamás, valamint a legutóbbi Olimpián nyíltvizi úszásban ezüstérmes 

Rasovszky Kristóf is. A versenyzőknek Egressy János és Pass Ferenc tartottak szárazföldi 

tornát, illetve rajt- és forduló vízi edzést. A rendezvény nagy sikert aratva magas 

médiamegjelenést is kapott.  

Októberben folytattuk a közös munkát, egy Szokolai László által irányított könnyed úszóedzés 

után Prof. Dr. Sós Csaba Szövetségi kapitány tartott elméleti előadást az úszósport történetéről. 

Az edzés és az előadás nagy sikert aratott, a versenyzők a mai napig emlegetik az ott elhangzott 

érdekességeket, történeteket. 

Novemberben Dr. Kovács Péter és csapata látogatott el Budaörsre. A komplex, jól előkészített 

programon a régió két felső korosztályába tartozó versenyzőket vetettük alá 

terhelésdiagnosztikai mérésnek. Az edzők komplett egyéni értékelést kaptak a versenyzőkről. 

A terhelésdiagnosztikai mérést összekapcsoltuk a Duna Arénában elérhető mozgáselemző 

programmal. Az eredmények az edzőknek hasznára váltak, 4 héttel a Cikluszáró versenyek 

előtt. 

Felzárkóztató edzőtábor 

A Gödöllőn megszervezett őszi felzárkóztató edzőtáborban a régiónkból két olyan egyesület 

vett részt, akiknek nem volt Jövő bajnokai kerettag versenyzője. A hiánypótló programot 



 
 

javasolnánk minden évben megszervezni, hiszen nem csak a kisversenyzőknek, hanem 

edzőiknek is hasznos szakmai tapasztaltot jelenthet. 

Minimum vizsga és versenybírói képzés 

A 2021-es évben összesen három minimum vizsgát szerveztünk, februárban 36, szeptemberben 

17, novemberben 80 gyerek vizsgázott nálunk. 

2021-ben versenybírói képzést nem szerveztünk. A régióban az egyetlen aktív versenyhelyszín 

Százhalombatta, az ottani versenybírók 2022-ben fognak újra vizsgázni.  

 

 

 

Budapest, 2022. május 21.  

 

         Wladár Sándor 

                 elnök 


