
JEGYZŐKÖNYV 
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2022. szeptember 28-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelenlét: Jelenléti ív szerint 
Helyszín: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. tanácsterem 
Időpont: 2022.09.28. 11:00 óra 
 
Wladár Sándor elnök 11:00-kor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti az elnökséget és átadja a 
2022. május 29-i közgyűlésen megválasztott új tisztségviselők Selmeci Attila szakmai alelnök, 
Szentpáli Gábor elnökségi tag, dr. Pozsgay Gábor ellenőrző testületi elnök, Dér Tamás ellenőrző 
testületi tag megbízólevelét, munkájukhoz sok sikert kíván. 
 
Felkéri Becsky András általános alelnökök, hogy az elnökségi ülést vezesse le. 
 
Becsky András: szintén köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 12 elnökségi tag jelen van, az 
elnökség határozatképes. Indítványozza, hogy az elnökségi ülés levezető elnökének személyét az 
elnökség szavazza meg. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-113/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúlag levezető 
elnöknek Becsky Andrást választja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát, hitelesítőknek dr. Török Enikőt és Risztov 
Évát javasolja. 
 
Egyéb javaslat nem volt.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-114/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúlag 
jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát választja. A szavazásban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-115/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek Risztov Évát és dr. Török Enikőt választja. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Ismerteti a napirendet. A napirendi pontokkal kapcsolatban ismerteti a 
kiegészítéseket: 2. pont 2.10-vel, 9. pont 9.2-vel egészül ki, 5.2 pontnál titkos szavazást javasol az 
elnökség részére. Egyéb kiegészítés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-116/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 12 igen szavazattal egyhangúlag a 
napirendet a kiegészítésekkel együtt elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: a 1. napirendi pont Wladár Sándor elnök úr beszámolója. Átadja a szót az 
elnöknek: 



 
Wladár Sándor: Tájékoztatja az elnökséget az elmúlt hat hónapos időszakról. A budapesti 
világbajnokságot a FINA minden idők legjobbjának minősítette, köszönet annak a 3-400 embernek, 
akik munkájukkal mindent megtettek a sikerért. 192 ország kb. 4000 résztvevője volt az eseményen. 
 
11:17 órakor az elnökség kiegészül 1 fővel, 13 elnökségi tag van jelen. 
 
2022-ben sikerült minden eseményt megrendezni, a 2020-as nehéz covid időszak után újabb nehéz 
időszak következik. Nagyon fontos az összefogás, az összehangolt munka. Nagy hangsúlyt kell az 
utánpótlásra fektetni, ezen korosztályok létszáma drasztikusan csökkent a covid időszak hatására. 
A 2022-es év versenyei sikeresnek mondhatók, mind a felnőtt, mind pedig az ifiknél az Európa 
bajnokságon, világbajnokságon az éremtábla elején végzett a magyar csapat. 
 
Az idei évben sportdiplomáciai sikerek is születtek LEN, FINA delegáltak bekerültek a 
bizottságokba. Folyamatban van a FINA ösztöndíjprogramja és a jövőt illetően egyeztetések 
folynak FINA székház projekt ügyben, egy éven belül ez megvalósulhat Budapesten. 
Folyik a 2023-as költségvetés kialakítása, azonban gazdaságilag ismét nehéz időszak következik, 
megszorítások várhatóak, ezért új támogatási rendszereket kell kiatlálni. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont szakmai beszámolók. A kapcsolódó anyagok 
előzetesen megküldésre kerültek. Az előterjesztők dr. Sós Csaba, Gellért Gábor és Krajnyák György 
kapitány urak, valamint Török Enikő. 
 
dr. Sós Csaba: Annyival egészíti ki, hogy személyes értékelést is készített a versenyzőkről. 
 
Krajnyák György: Dicséret az EYOF-ra utazott edzőknek, gyakorlatilag mindenki covidos lett, de 
sikerült a helyzetet megoldaniuk. 
 
Wladár Sándor: A 2022. év értékelését egy szép évzáró gála keretében szeretnénk. A rövidpályás 
felnőtt ob után rendeznénk ezt meg, ezen alkalommal tervezzük átadni a jutalmakat is. Török Enikő 
kiegészíti azzal, hogy a gála alkalmával lesz a Hall of Fame választás is, a jelöléseket október 15-ig 
várjuk. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-117/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 19. FINA 
Világbajnokságról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-118/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a LEN 
Európa-bajnokságról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-119/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a LEN 
Junior Európa-bajnokságról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-120/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a FINA 
Junior Világbajnokságról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 



A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-121/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a LEN 
Junior Nyíltvízi Európa-bajnokságról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-122/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a FINA 
Junior Nyíltvízi Világbajnokságról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-123/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag az Olimpiai 
Reménységek versenyéről szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-124/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 2022. I. 
félév szakmai beszámolóját elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-125/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:   
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a EYOF-
ról szóló szakmai beszámolót elfogadja. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont szakmai tervek, előzetesen megküldésre került. 
 
dr. Sós Csaba kiegészítette azzal, hogy a decemberi melbourne-i rövidpályás világbajnokságon 
nem vesz részt nagyobb csapat, így a felkészülési időszak folyamatos lesz és nem töri meg az 
akklimatizáció. Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián fog csak indulni, a FINA két versenyző és 
edző költségeit fedezi. A válogatott keret nem szintidő, hanem az Eb-n elért eredmények alapján 
került összeállításra. A támogatási összeg tekintetében az összeg kevesebb, mint tavaly, központi 
edzőtáborok lettek betervezve. Krajnyák György kiegészítette azzal, hogy Csehország javaslatára 
a CECJM 16 nemzetre lesz felduzzasztva, 30 fős csapat (24 versenyző, 6 edző) utazna. 
 
Az elnökség az alábbi határozatokat hozta:  
 
MÚSZ-126/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 2022/23. 
évi válogatási elveket az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-127/1/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a válogatott 
keretek névsorát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-127/2/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
a 2022. december 17 - december 22. között Melbourne-ben megrendezésre kerülő FINA 
Rövidpályás Világbajnokság utazó keret névsorát az alábbiak szerint:  
 



Versenyzők: Jakabos Zsuzsanna 
Szabó Szebasztián 

 
Edző:  Petrov Iván 
 
A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-128/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 2022/23. 
évi felkészülés támogatási elveit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-129/1/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 2023. évi 
világesemények kvalifikációs rendszerét, a szintidőket az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 A szavazásban mindenki részt vett. 
 
 
Becsky András: Az alponthoz tartozó anyag kiküldésre került, A 3.4-es tájékoztató jellegű, 
szavazni a 3.5, 3.6-ról fogunk. 
 
Selmeci Attila: Javasolja a központi edzőtábort kizárólag a legjobbaknak, volt már korábban ilyen 
kísérlet Sopronban, ami sikeres és pozitív volt. Ennek lenne folytatása 3x1 hét/év.  
 
Szájer Péter kiegészíti azzal, hogy a kísérleti edzőtábor tapasztalataiból 30 pontos javaslat született, 
változás, hogy a régiókba az up edzőbizottsági tagok látogatnak el, valamint Ember Andrea 
doppingfelelős is fog előadásokat tartani.  
 
Risztov Éva javaslata, hogy pedagógiai elem is kerüljön beépítésre, a szülők felelősségének 
szempontjából a gyermekkel szemben nagyon fontos lenne.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatot hozta: 
 
MÚSZ-129/2/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja 
a Jövő Bajnokai 2023. évi szakmai programját.  
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Selmeci Attila tájékoztatja továbbá az elnökséget, hogy az edző bizottság támogatja az országos 
bajnokságok javasolt időpontjait.  
 
Török Enikő tájékoztatja az elnökséget, hogy az országos bajnokságok rendezési helyszínei 
pályázat útján fognak eldőlni, a pályázati kiírás tervezetét javasolja szavazásra. 
 
Ezt követően elnökség az alábbi határozatokat hozta: 

 
MÚSZ-130/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 2023. évi 
Országos Bajnokságok időpontjait az alábbiak szerint fogadja el:  
Országos Felnőtt Bajnokság 2023. 04. 19-22. 
Országos Ifjúsági Bajnokság 2023. 08. 02-05. 
Országos Serdülő Bajnokság 2023. 06. 21-24. 



Országos Gyermek Bajnokság 2023. 07. 26-29. 
Országos Cápa Bajnokság 2023. 07. 19-22. 
Delfin Regionális Seregszemle 2023. 07. 14,15,16 
Országos Rövidpályás Bajnokság 2023. 11. 01-04. 
Országos Korosztályos Rövidpályás Bajnokság 2023. 11. 22-25. 
Budapest Open 2023. 05. 31-06. 03. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-131/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag a 2023. évi 
Országos Bajnokságok helyszíneire kiírt pályázatot az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja  
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Wladár Sándor és Török Enikő tájékoztatja az elnökséget, hogy a Diáksport Szövetség jó néhány 
sportág, így az úszás tekintetében sem rendezi meg a Diákolimpia versenyeket, ezt a szövetség saját 
szervezésben fogja megrendezni. A nevezési díjak nagyjából fedezni fogják ezt. Három helyett két 
lépcsős rendszer lesz. 2023 januárban lesz az első kör, régiós selejtezők, március végéig pedig az 
országos döntők. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont a létesítmények helyzete. A napirend tájékoztató 
jellegű. 
 
Az elnökség megvitatta a következő hónapok legnagyobb kihívását, az uszodák nyitvatartásával 
kapcsolatos helyzetet. Naprakész információs adatbázisban vannak nyilvántartva az uszodák, kb. 
50% vehető biztosra, hogy nem fog bezárni, a másik felénél a fenntartók még nem hoztak döntést.  
 
Szita Károly: tájékoztatta az elnökséget, hogy a településeknek milyen problémákkal kell szembe 
nézniük az elkövetkezendő 5-6 hónapban, de a többségük próbál megoldást találni arra, hogy minél 
tovább tudják a létesítményeket nyitva tartani.  
 
Szentpáli Gábor, mint létesítményüzemeltető javaslatokat fogalmazott meg, hogy mivel lehet 
csökkenteni az üzemeltetési költségeket. A MÚSZ útmutatót fog összeállítani az üzemeltetők 
részére.  
 
Török Enikő: tájékoztatta az elnökséget, hogy folyamatos egyeztetés van a sportállamtitkársággal, 
a régió vezetőkkel, a vízilabda szövetséggel annak érdekében, hogy a szakmai munka menjen tovább 
és az ÚNP se kerüljön veszélybe.  
 
Becsky András: A FINA Junior Nyíltvízi vb eredményességi támogatási javaslat előzetesen 
kiküldésre kerül. Azzal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.  
 
Az elnökség az alábbi határozatot hozta: 
 
MÚSZ-132/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 13 igen szavazattal egyhangúlag az egyes 
kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
alapján a 2022. évi FINA Junior Nyíltvízi Világbajnokságon elért eredmények alapján az 
előterjesztés szerinti versenyzők és sportszakemberek jutalmazására tesz javaslatot. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Következő napirend az utánpótlás edzői program módosítása, előterjesztő Török 
Enikő.  



 
Török Enikő: A programban szereplő Nagy Nikolett gyermeke születése miatt kiesik a 
programból. Az így megüresedett helyre két jelölt van Paku Zoltán és Urbin Tamás. Javaslom, hogy 
az elnökség szavazással döntsön arról, hogy a két jelölt közül ki kerüljön a programba. 
 
Az elnökség a titkos szavazás eredménye alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
 MÚSZ-133/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége titkos szavazással Paku Zoltánt 11 igen 
szavazattal a 2022. az Utánpótlás Edzői programba választotta. 
A szavazásban mindenki részt vett.  
 
A levezető elnök 13:12 órakor szünetet rendel el. Szita Károly és Markovits László távozik.  
13:47 órakor folytatódik az ülés, Becsky András megállapítja, hogy jelen van 11 fő, az elnökség határozatképes. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont Dr. Csík Ferenc ösztöndíj, előterjesztő Török Enikő. 
 
Török Enikő a helyszínen kiosztásra került javaslattal kapcsolatosan tájékoztatja az elnökséget, 
hogy az ösztöndíj összege felnőtt versenyzőknél az utolsó versenyen (EB) az egyéni és váltó 
számokban elért eredmények alapján, az ifiknél az egyéni számok alapján került megállapításra. Kós 
Hubert (sárgával jelölve) csak Gerevich ösztöndíjat kaphat külföldi tanulmánya miatt. Az ösztöndíj 
visszamenőlegesen lesz kifizetve a világbajnokság kapcsán befolyó (szponzori támogatás) 
összegekből. Kéri a javaslat elfogadását. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnökség az alábbi 
határozatot hozta: 
 
MÚSZ-134/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a dr. Csik 
Ferenc ösztöndíj 2022/23 évi szabályzatát és az ösztöndíjban részesített sportolók névsorát 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Következő napirendi pontok a bizottsági feladatok, jelölések a FINA versenybírói 
listákra. Az előterjesztés előzetesen megküldésre került.  
 
Török Enikő tájékoztatja az elnökséget, hogy a nemzetközi versenybírók megbízatása december 
31-én lejár. A FINA SW-022-es listára érkezett javaslat, kéri az elnökséget annak elfogadására. 
Párkányi Gabriella ez év januárban beadta lemondását, mint versenybíró helyette dr. Lukács Lillát 
javasolják. 
 
Ezt követően az alábbi határozatokat hozták: 
 
 MÚSZ-135/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a FINA 
versenybírói listájára az előterjesztés szerinti sportszakembereket jelöli.  
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-136/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 
Versenybíró bizottságba választja dr. Lukács Lillát. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Edző bizottság összetételének módosítása, a javaslat előzetesen meg lett küldve. 
 



Selmeci Attila tájékoztatja az elnökséget a bizottság összetételéről, 19 főből áll a bizottság, 
bekerülés feltétele az adott vagy megelőző évben elért eredmény alapján (olimpiai döntős, vb 1-6 
helyezés, Eb arany) történik. Javasolja az előterjesztés elfogadását, és a taggá válás feltételének 
rögzítését az SzMSz-ben. 
 
MÚSZ-137/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag 2022. 
szeptember 28. napjától az alábbi személyeket választja az Edzőbizottság tagjává:  
Selmeci Attila, Prof. Dr. Sós Csaba, Gellért Gábor, Krajnyák György, Szokolai László, 
Kutasi Gergely, Virth Balázs, Kovács Ottó, Plagányi Zsolt, Nagy Péter, Dr. Verrasztó 
Zoltán, Petrov Iván, Güttler Károly, Horváth Tamás, Magyarovits Zoltán, Bernek Péter, 
Petrov Árpád, Tari Imre, Gelencsér András. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
  
Krajnyák György ismerteti az utánpótlás bizottsággal kapcsolatos előterjesztést. A szervezeti 
szabályzat alapján olyan edzők lehetnek a bizottság tagjai, akik tanítványai világversenyeken 1-3 
helyezést értek el és jelenleg is van válogatott versenyzőjük. A 2022-es évben elért eredmények 
alapján készült a javaslat. Magyarovits Zoltán, Horváth Tamás, Petrov Árpád az edző bizottságba 
kerülnek, Válogatott versenyző hiányában Karvalics Péter, Kovács Rita, Kovács Tamás (külföldön 
vállalt munkát) kikerülnek a bizottságból. Kutasi Gergely jelezte, hogy Formaggini László felvételét 
is javasolja a bizottságba, ezt az edző bizottság támogatja. Pass Ferenc további javaslattal él, Szántó 
István személyében. 
 
Az elnökség megvitatta a további két fő jelölését, akikről külön szavazás lesz. Ezt követően az 
elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-138/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag 2022. 
szeptember 28. napjától az alábbi személyeket választja az Utánpótlás Edzőbizottság 
tagjává: 
Krajnyák György, Pass Ferenc Egressy János, Horváth Csaba, Szabó Gergő, Magó Gábor, 
Takács Imre Zsolt, Túrós Máté, Sirkóné Kocsis Márta, Fodor Ágnes, Pulai Bence, Nemes 
Zoltán, Kovács Gábor, Kovács László, Virovecz Richárd, Kaliba Viktor, László Frigyes, 
Nagy Zoltán, Szántó Kata, Szokolai László.  
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-139/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 8 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett 2022. 
szeptember 28. napjától Formaggini Lászlót az Utánpótlás Bizottság tagjává választja. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-140/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett 2022. 
szeptember 28. napjától Szántó Istvánt az Utánpótlás Bizottság tagjává választja. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
A Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Bizottság összetételének változásával kapcsolatosan 
Molnár Mihály tájékoztatja az elnökséget, hogy Spisák Vivien helyett Zámbó Balázst javasolja, 
Hudacsek Józsefné, Márta néni jelezte, hogy 2023 januártól már nem vállal munkát, így az ő helyére 
Lázár Olgát javasolja. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 



MÚSZ-141/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag 2022. 
szeptember 28. napjától az alábbi személyeket választja a Nyilvántartási-, Igazolási és 
Átigazolási Bizottság tagjává: 
Zámbó Balázs, Lázár Olga.  
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Kalaus Valter tájékoztatja az elnökséget, hogy Kovács Tamás külföldi munkavállalása miatt 
lemondott a bizottsági tagságáról, helyette Szokolai Lászlót javasolja a bizottságba. 
 
MÚSZ-142/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag 2022. 
szeptember 28. napjától Szokolai Lászlót választja a Nyíltvízi Bizottság tagjává. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Sós Csaba a távozó Horváth Péter helyett, aki vidéken vállalt munkát Karsai Pétert javasolja a 
paraúszó bizottságba, kéri az elnökséget ennek elfogadására. Egyéb javaslat nem érkezett, az 
elnökség az alábbi határozatot hozta: 
 
MÚSZ-143/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag 2022. 
szeptember 28. napjától Karsai Pétert választja a Paraúszó Bizottság tagjává. 
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Bohus Richárd a sportolói bizottság elnöke tájékoztatja az elnökséget, hogy a szponzorautók 
versenyzői használatával kapcsolatosan még nem született meg az elosztás, 11 jelölt van 7 autóra. 
Titkos szavazással döntenek. Az eredményről tájékoztatja a MÚSZ-t és elektronikus 
határozathozatalt kér az elnökségtől. 
 
Becsky András: Következő napirend a szabályzatok – NYÁB és SzMSz – módosítás, Sándor Elek 
és Fábry György tájékoztatja az elnökséget. 
 
Fábry György tájékoztatja az elnökséget, hogy az Átigazolási Szabályzatban kisebb, inkább 
technikai jellegű módosítások kerültek be, kiegészítésre került egy újabb nyilatkozattal, továbbá az 
adatvédelmi tájékoztató (melléklet) lett cserélve, ezért szükséges a határozat ennek elfogadásáról.  
 
Sándor Elek: A májusi közgyűlésen a szövetség idegen nyelvű elnevezése módosítva lett Hungarian 
Swimming Association-ról Hungarian Swimming Federation-ra, a napokban megérkezett a törvényszéki 
bejegyzés. Ezt az SzMSz-en is át kell vezetni. A további módosítás az Edzőbizottság és az 
Utánpótlás edzői Bizottság összetételével kapcsolatos. 
 
MÚSZ-144/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
 A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a 
Nyilvántartási-, Igazolási és Átigazolási Szabályzatát a módosításokkal egységes 
tartalommal az előterjesztés szerint elfogadja.   
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-145/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 9 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal módosítja.   
A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Utolsó előtti napirendi pont a tagfelvételi kérelmek. Török Enikő az előterjesztő. 



 
Török Enikő tájékoztatja az elnökséget a tagfelvételi kérelmekről, nyolc egyesület kérelme 
érkezett, ebből három már korábban tagszervezet volt (Örökmozgó SE, H2O SE, Városi SE 
Dunakeszi), a szükséges igazolásokat becsatolták, az alapszabályra vonatkozóan elfogadó 
nyilatkozatot tettek, nincs akadálya a tagfelvételnek. Az elnökség az alábbi határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-146/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a Balatonakarattyai 
Sport Klubbot a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-147/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a Balatoni 
Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-148/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a Ceglédi Vasutas 
Sport Egyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-149/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a H2O 
Sportegyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-150/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag az Örökmozgó 
Sportegyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-151/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a Szarvasi Úszó, 
Vízilabda és Szabadidő Sportegyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-152/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a Vasi Delfinek 
Sportegyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-153/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 10 igen szavazattal egyhangúlag a Városi 
Sportegyesület Dunakeszi-t a MÚSZ tagjának felvette. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Utolsó napirendi ponton belül kérem elnök urat tájékoztassa az elnökséget dr. 
Szilágyi Zoltán, a Stamina TK vezetőjének leveléről. 
 
Wladár Sándor felkéri dr. Fábry Györgyöt, hogy olvassa fel az elnökségnek dr. Szilágyi Zoltán 
levelét, amelyben arról érdeklődik, hogy a személyére vonatkozó „ellenkező intézkedésig” kitétel 
megváltoztatása mikorra várható, illetőleg kéri annak pontos meghatározását, hogy a „Magyar Úszó 
Szövetség rendezvényein nem kívánatos személy” jelzőn mit ért a Szövetség.  
 
Wladár Sándor kifejti, hogy megítélése szerint bármilyen változtatásnak akkor lehet 
létjogosultsága, ha a folyamatban lévő bírósági és egyéb nyomozóhatósági eljárások lezárulnak. 
Napi hír, hogy a Fővárosi Törvényszék hivatalból feljelentést tett dr. Szilágyi Zoltán ellen. Nem 
gondolja, hogy aktualitása lenne annak, hogy változtassanak a Szövetség álláspontján. Az pedig, 
hogy a „nem kívánatos személy” mit jelent, nem kell különösképpen magyarázni.  



 
Ezt követően élénk vita alakult ki az elnökség tagjai között, melynek során az elnök álláspontját 
támogató nyilatkozatok hangzottak el, egyebek mellett az is, hogy a nem kívánatos személy azt 
jelenti, hogy ne menjen oda, ahol a MÚSZ bármit is szervez. Dr. Szilágy levele általános 
értetlenkedést váltott ki az elnökség tagjaiban és a jelenlévőkben.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatot hozta:  
 
MÚSZ-154/2022 (09.28) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal, egyhangúlag a MÚSZ-87/2022 
(03.23) sz. elnökségi határozatát hatályában fenntartja. 
 
Becsky András: Az utolsó napirendhez érkezett egy kiegészítés a sportolói bizottság részéről.  
 
Bohus Richárd javasolja átgondolásra, hogy MÚSZ alapítson nevelőedzők elismerésére díjat, 
amely minden évben átadásra kerülne. Az elnökség felkérte a sportolói bizottságot, hogy 
javaslatukat dolgozzák ki, a díj elnevezésére vonatkozóan is, és a későbbiekben tárgyalja a javaslatot 
az elnökség. 
 
Becsky András megköszöni az elnökségi tagok részvételét az ülésen és 15:08 órakor berekeszti azt. 
 
 
 

kmf. 
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