
Magyar Úszó szövetség 

Szakmai terv 2023 

1.: Helyzetelemzés 

2022-ben a magyar úszósport kiválóan szerepelt, ami nemcsak az arany- illetve érmek, hanem 

a döntős helyezések számát tekintve is elmondható, összeségében a korábbi éveket is 

felülmúlja. Az edzők kiváló munkáját elismerve, az is az igazsághoz tartozik, hogy a COVID 

járvány következtében torlódó világversenyek miatt 2022-ben VB-t és EB-t is rendeztek, ami 

úszás sportágban még soha sem volt azelőtt, de 2024-ben újra ez lesz a helyzet, remélhetőleg 

utoljára. Ez igaz az utánpótlás versenyekre is, VB-t és EB-t, illetve EYOF-ot is rendeztek. Az 

év vége egy rövidpályás VB-vel zárult (Melbourne), ahol az előzetes terveknek megfelelően 

szűk, két fős csapattal vettünk részt.  

A Budapesti Világbajnokságon (06.18. – 06.25.) 2 aranyérmet szereztünk (egyet világcsúccsal), 

valamint 17 döntős helyezésünk (két 4., három 5., öt 6., három 7. és négy 8.) volt. A VB előtt 

kevesebb, mint 100 nappal döntött úgy a FINA, hogy Budapest rendezhet. Ez hatalmas terhet 

rótt a MUSZ-ra, azon belül minden dolgozójára, és az edzőknek is át kellett alakítaniuk a 

korábban eltervezett programjukat, mert a helyszín mellett az időpont is változott. Több érmet 

reméltünk, de összességében a csapat teljesítménye megfelelt az elvárásoknak.  

Az Európa bajnoki csapat kialakítása a Világbajnokság után megtörtént. Összesítésben 

Magyarország a 2. helyen végzett az éremtáblázaton.  

Ország Arany Ezüst Bronz Összes 

ITA 13 13 9 35 

HUN 5 7 3 15 

GBR 4 5 6 15 

NED 4 1 6 11 

SWE 4 1 1 6 

FRA 3 7 3 13 

GER 2 2 4 8 

ROU 2 - - 2 

SUI 1 3 - 4 

GRE 1 1 1 3 

LTU 1 - 3 4 
 

Az előzetes elvárásokhoz képest kiugróan sikeres volt a csapat szereplése. 1954 után újra 

Európa Bajnok lett a 4x200-as férfi gyorsváltó, valamint új Európa Bajnokokat is avathattunk 

Mihályvári Farkas Viktória és Kós Hubert személyében. Szintén a kellemes meglepetések közé 

sorolhatjuk Kovács Benedek és az edzőpartnerből világklasszissá előlépett Márton Richárd 

egyéni ezüstérmét, valamint a még jövőre is ifjúsági korú Molnár Dóra bronzérmét. Örömteli 

volt az esélyes férfi gyorsváltókban bevetett két Mészáros Dániel (így hívják mind a két legényt, 

az egyik a BVSC úszója (2003), a másik az FTC versenyzője (2004) megbízható úszásai. Az 

ifi klasszisok közül nagyszerűen helytállt Pádár Nikolett és Ábrahám Minna Lilla is. 

Gyakorlatilag az egész csapatot kiemelhetném. Itt markánsan látszott, hogy a Magyar válogatott 



fiatalítása megkezdődött és nagyrész végbe is ment. Ahhoz, hogy fiataljaink a világon is 

(nemcsak Európában) főszereplők legyenek, még egy lépést tenniük kell előre, ez lesz 2023 

legnagyobb kihívása.  

A rövidpályás Világbajnokságon, két fő vett részt. Szabó Szebasztián bronzérmet szerzett, 

Jakabos Zsuzsa ötödik lett. Szereplésük megfelelt az előzetesen elvártnak.  

 

2.: Világversenyek 

Világbajnokság, Fukuoka, 2023. július 23-30. 

 (Válogatott) keret: 

Elit válogatott (Olimpiai bajnok): Milák Kristóf 

Felnőtt A válogatott (egyéni VB döntősök, EB érmesek, ifi EB egyéni aranyérmes):  

Holló Balázs, Kenderesi Tamás, Kós Hubert, Kovács Benedek, Németh Nándor, Szabó 

Szebasztián, Telegdy Ádám, Burián Katalin, Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Molnár Dóra, 

Márton Richárd, Verrasztó Dávid, Jakabos Zsuzsa, Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória, 

Pádár Nikolett 

Felnőtt B válogatott (váltó EB érmesek, VB döntősök, egyéni EB döntős): Mészáros Dániel 

(BVSC), Mészáros Dániel (FTC), Ábrahám Minna, Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, 

Bohus Richárd, Gyurinovics Fanni, Senánszky Petra, Székely Áron  

VB indulók: a 2023. áprilisra tervezett OB után kerül kijelölésre. A csapatba kerülés feltétele: 

a 2022-es Budapesti VB abszolút 8. (váltók esetén 6.) helyezettjének ideje, 2022 március 01 

után úszott idők számítanak. Ezen felül előzetesen tervezzük az A szinttel rendelkezők indítását 

is. A szintidők:  

Férfi  Nő 

VB8 FINA A  VB8 FINA A 

     
00:21,83 00:22,18 50 gyors 00:24,86 00:25,04 

00:47,96 00:48,77 100 gyors 00:53,82 00:54,25 

01:46,06 01:47,06 200 gyors 01:56,87 01:58,66 

03:46,47 03:48,15 400 gyors 04:06,44 04:10,57 

07:46,46 07:53,11 800 gyors 08:30,68 08:37,90 

14:56,89 15:04,64 1500 gyors 16:13,52 16:29,57 

00:23,04 00:23,63 50 pillangó 00:25,75 00:26,32 

00:51,28 00:51,96 100 pillangó 00:57,91 00:58,33 

01:54,91 01:56,71 200 pillangó 02:07,89 02:09,21 

00:24,61 00:25,17 50 hát 00:27,72 00:28,22 

00:53,00 00:54,03 100 hát 01:00,06 01:00,59 

01:57,12 01:58,07 200 hát 02:10,07 02:11,08 

00:27,20 00:27,33 50 mell 00:30,35 00:31,22 

00:59,52 00:59,75 100 mell 01:06,40 01:07,43 

02:09,69 02:10,32 200 mell 02:25,09 02:25,91 



01:57,74 01:59,76 200 vegyes 02:10,72 02:12,98 

04:12,50 04:17,48 400 vegyes 04:40,70 04:43,06 

03:11,99  4*100 gyors 03:38,10  
07:06,93  4*200 gyors 07:59,87  
03:32,63  4*100 vegyes 03:57,73  
03:43,55  4*100 mixed vegyes x  

03:24,78  4*100 mixed gyors   
 

 

Universiade (Nyári Egyetemi Világjátékok), Chengdu (Kína) augusztus 01- 

07 

 
1996. január 1 után születettek vehetnek részt. Aki éremesélyes (utolsó 3 Universiade 

bronzérmesének az átlaga – mellékelve), annak a MEFS fizeti. Aki döntőbe jutásra esélyes 

(utolsó 3 Universiade abszolút 8. helyezettjének az átlaga – mellékelve), lehetőségeihez mérten 

más fizet(het)i. 2021. január 1 utáni idők számítanak. Szintidők:  

  3. 8. 

  ffi női ffi női 

50 m gyors 22,26 25,15 22,39 25,44 

100 m gyors 48,57 54,96 49,58 55,61 

200 m gyors 01:47,54 01:59,14 01:48,69 02:00,42 

400 m gyors 03:49,86 04:10,05 03:51,77 04:15,60 

800 m gyors 07:54,03 08:33,72 08:02,44 08:44,62 

1500 m gyors 15:04,80 16:16,39 15:18,79 16:39,26 

50 m hát 25,16 28,26 25,41 28,72 

100 m hát 54,02 01:00,51 54,92 01:01,35 

200 m hát 01:57,64 02:10,49 01:59,72 02:12,77 

50 m mell 27,45 31,25 27,79 31,52 

100 m mell 01:00,07 01:07,27 01:00,85 01:08,42 

200 m mell 02:09,48 02:25,42 02:12,27 02:27,64 

50 m pillangó 23,50 26,44 23,91 26,82 

100 m pillangó 52,06 58,71 52,64 59,48 

200 m pillangó 01:56,09 02:09,86 01:57,74 02:12,07 

200 m vegyes 01:59,23 02:12,45 02:01,35 02:14,83 

400 m vegyes 04:15,33 04:40,75 04:19,71 04:45,49 

4×100 m gyorsváltó 03:16,62 03:41,29 03:19,78 04:37,40 

4×200 m gyorsváltó 07:13,78 08:01,54 07:25,28 08:14,97 

4×100 m vegyesváltó 03:35,01 04:02,16 03:39,54 04:08,92 

 
A szintidő elérésének a határidejét később közli a MEFS. 

 

Rövidpályás Európa Bajnokság, Otopen, december 05-10 



 
A Csapatba kerülés feltételeire később teszek javaslatot a T. Elnökség felé. Mivel 2024-ben 

már februárban Világbajnokságot rendeznek (DOHA), majd májusban EB, és júliusban 

Olimpia lesz, a csapat nagysága és a csapatba kerülés feltételei sok mindentől függnek, ami ma 

még nem látható tisztán. A döntés meghozatalához több konzultáció szükséges az Edző 

Bizottság tagjaival.   

 

MUSZ Csillag Keret 

A Heraklész Csillag program megszűnt, helyét ugyanolyan tartalommal a MUSZ Csillag 

program veszi át. A MUSZ Csillag programba azok a versenyzők kerültek, akik 18-23 év közti 

versenyzők, és 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 program résztvevői: Bujdosó Zsombor (ifi EB érem, egyéni), Bóna Benedek (ifi VB, EB 

érem, váltó), Gyurinovics Lili (ifi VB, EB arany, váltó), Gálicz László (ifi VB érem egyéni), 

Kovács Attila (ifi VB érem váltó), Andor Benedek 

3.: Edzőtáborok 

Az edzőtáborokra a válogatási elvekben közölt, Elnökség által elfogadott mértékben jogosultak 

a válogatottak. Elit válogatott (Olimpiai bajnok): Milák Kristóf, igény szerint. Felnőtt A 

válogatott: 2x3 hét melegégöv (1 Thaiföld, 1 Európában), 2+1x 2 hét belföldi edzőtábor. 

Felnőtt B válogatott: 1x3 hét melegégöv (kizárólag Európában), 1+1x 2 hét belföldi edzőtábor. 

MUSZ Csillag: 1x3 hét melegégöv (kizárólag Európában), 1x 2 hét belföldi edzőtábor. 

A meleg égövi edzőtáborozás Thaiföld (Tanyapura), Tenerife, Belek (Törökország) 

helyszíneken lesznek, jelenleg szervezés alatt vannak. A belföldi edzőtáborok a korábban bevált 

helyszíneken szintén szervezés alatt vannak, ugyancsak a válogatási elvekben közölt és az 

Elnökség által elfogadott mértékig.   

4.: A 2023. évi eredményességi célkitűzések 

A világbajnokságon az a cél, hogy az olimpián szerzett érmek és pontok mennyiségét 

megismételjük, vagy túlszárnyaljuk. Az Egyetemi Világjátékokon számszerűsített célunk nincs, 

az elérendő eredmény nagyban függ attól, hogy a sűrű verseny naptár alatt, ki tudja/akarja 

vállalni és milyenek lesznek hozzá az anyagi lehetőségek.  

5.: Képességfejlesztés: 

Itt hivatkozunk a korábbi években többször benyújtott anyagra, ami Az Úszás Tankönyve c. 

könyvben részletesen megtalálható. Annyival egészítjük ki, hogy pár évvel ezelőtt felállt egy 

szakcsoport a MUSZ-ban Horváth Péter, korábbi VB, EB érmes, olimpia döntős úszó 

vezetésével, akik válogatottjaink rajtjait, fordulóit, célba érkezéseiket elemzik. Mára olyan 

mennyiségű adat gyűlt össze, ami lehetővé teszi a pontos diagnózist és javaslatot tehet az 

eredményesebb végrehajtásra. Válogatottjaink kedvelik ezt a lehetőséget és gyakran élnek vele. 

Újdonságnak számít, hogy Milák Kristóf korábbi edzőjének, Selmeci Attilának, a MUSZ 

szakmai alelnökének, mesteredzőnek a vezetésével évente kétszer (később háromszor), egy hét-

10 nap időtartamban a legeredményesebb és a legtehetségesebbnek tartott versenyzők 

belföldön, saját edzőik kíséretében edző táboroznak. Itt a tapasztalt szakemberrel rendszeresen 



beszélhetnek az edzők, útmutatást kapnak az edzéstervezés gyakorlatáról, és az edzés vezetés 

rejtelmeiről, illetve a helyes edzői magatartásról. A tavaly indult kezdeményezést – 

kimagaslóan jó versenyzői és edzői értékelés miatt – idén is folytatni kívánjuk.   

Válogatott keretek sportorvosi feladatai, az edzőket segítő TEAM munka 

A válogatott keret folyamatos egészségügyi ellátását 3+1 gyúró (Gyürki Attila, Kurucz Attila, 

Bihari Zoltán és Ördög Gábor) biztosítja. Prof. Merkely Béla kardiológiai tanácsadóként 

tevékenyen részt vett eddig is a sportolók ellátásában.  

Dietetikai tanácsadást a válogatott keret tagjai elsősorban továbbra is Szász Mátétól kaphatnak.  

A Sportkórház által nyújtott általános éves sportorvosi szűrővizsgálatokon túl a kiemelt keret 

tagjai számára panasz esetén a Sportkórház által működtetett Call Center nyújt folyamatos, 0-

24h, a hét minden napján elérhető segítséget. 

Fejlett úszósporttal rendelkező, eredményes országok mindegyike mellett működik sportorvosi 

csapat. Kezdeti lépéseket mi is tettünk. Azonban nálunk, a felkészítést segítő szakemberek 

szerepe, a gyúrókét kivéve továbbra is esetleges. Orvos (és asszisztensek), mozgáselemző, 

teljesítmény diagnoszta, pszichológus, gyúró, fizioterapeuta mind külön, eseti kérésre működik 

közre, szerepük, feladatuk nincs egységes rendszerbe foglalva. Ennek az edzőkkel történő 

egyezség utáni meghatározása, beleértve az időszaki, és a napi rendszerességet is, továbbra is 

sürgős feladat még akkor is, ha egyes klubok előrébb tartanak másoknál. És az is, hogy a csapat 

tagjai csak a vezető edzőt/szövetségi kapitányt tájékoztathatják a vizsgálat/elemzés 

eredményéről, aki az érintett versenyző edzőjével és a szakemberrel együtt beszéli meg – és 

nem a versenyzővel, az az edző dolga kizárólag – a szakmai teendőket.  

Bár eddig is történtek törekvések a tágabb értelemben vett egészségügyi háttér fejlesztésére, 

ezek elsősorban az eszközök biztosításában merültek ki (pl. regenerációt segítő eszközök, mint 

Vacusport, SoftLaeser, Bemer-matrac, mozgáselemzéshez kamerarendszer, stb). Bár a modern 

sporttudomány elképzelhetetlen a fejlett technikai hátteret biztosító eszközök nélkül, de ezek 

mit sem érnek az eszközt megfelelően használni tudó szakemberek nélkül. 

Ahhoz, hogy az úszósport az eddigiekhez hasonló sikereket érhessen el, elengedhetetlen 

- a rendszeres laborkontroll az extrém terhelés károsodás nélküli elviseléséhez szükséges 

optimális paraméterek biztosítására, a relatív hiányállapotok időben való felismerésére 

és korrekciójára 

- teljesítménydiagnosztikai mérések – elsősorban pályamérések – végzése, melyek 

segíthetik az edzőket az edzéstervek egyénre szabott, pontos és hatékony tervezésében 

- gyógytornász/fizioterapeuta által végzett biomechanikai állapotfelmérés a krónikus 

sérülések megelőzésére 

A fenti mérésekből származó eredmények összesítése, a megfelelő szakemberekből álló csoport 

értő elemzése hosszú távon megteremti a tudományos hátteret az edzők és a sportolók 

munkájának támogatására.  

6.: Nemzetközi versenyek 

A MUSZ Elnöksége a válogatási elvekben közöltek szerint, az ott megjelölt versenyzők 

számára a világversenyeken való részvételt biztosítja.  

7.: Makrociklusok: 

I. (Hagyományos értelemben II.) Makrociklus: 2023. január 02. – 2023. április 22. 



II. (Hagyományos értelemben III.) Makrociklus: 2023. április 23. – 2023. július 23. 

III. (Hagyományos értelemben I.) Makrociklus: 2023. szeptember 01. – 2023. december 22. 

 

8.: Utánpótlás  

Széchy Tamás mesteredző az 1960-as évektől forradalmasította a hazai utánpótlás – nevelésünk 

rendszer- és módszertanát. A róla elnevezett utánpótlás programunk összhangban van a hazai 

versenysport elgondolásával is. A MOB SPORT XXI. Utánpótlás-nevelési program 

gondozásában az egységes utánpótlás-nevelési rendszer három alrendszerből tevődik össze. 

 

Széles tömegbázis megteremtése:  

- Alapszint: a rendszeresen sportoló 6 – 10 éves fiatalok számának emelése, a sportos életmód 

kialakítása, ahol alapvető feladat a testedzés, a sport megszerettetése, a sokoldalú 

képességfejlesztés elsősorban iskolai szintéren, tanórán kívül, legalább heti 2 alkalommal. 

- Középső szint: sportágtól függően a 10 – 14 éves korosztályban minőségi képzés 

megkezdése, amely elsősorban már sportegyesületi színtéren folyik. 

A tárgyilagos teljesítmény- és sportág specifikus mérési rendszer alapján történő kiválasztás és 

a tehetségek kiemelése a Tehetséggondozó programokba. A ki nem választott gyermekek 

számára meg kell teremteni a más sportágakba, illetve az életen át tartó sport rekreációs 

tevékenységek felé történő átjárhatóság feltételeit, kereteit. 

Tehetséggondozás (Jövő Bajnokai Program, Héraklész): 

A Jövő Bajnokai program keretein belül, Budapesten továbbra is két régió van, összesen tehát 

a korábbi nyolc helyett kilenc régió. Az elmúlt időszakban az alábbi programok valósultak meg:  

SMR henger szeminárium: A hatékony edzés tervezésénél gondolnunk kell a gyors 

regenerálódásra is. A mindennapokban ehhez nyújt segítséget az SMR (Self Myofascial 

Release) henger. A henger használatának oktatását  egy FMS (Funkcionális Mozgásminta 

Szűrés) felmérés előzi meg, ami pontos képet ad az adott sportoló jelenlegi állapotáról. 

Az SMR henger sortolók számára kifejlesztett rendszer, melynek lényege az izompólyákban 

kialakult feszültségek feloldása, felszabadítása. Segítségével az izmok könnyebben, 

gyorsabban regenerálódnak, valamint terhelési szintjük nagymértékben megnövekszik. 

Az izmot körülvevő hártya, az izompólya ellazul, a letapadások a behegesedett szövetek 

fellazulnak, ennél fogva lebonthatóvá válnak, az izom visszanyeri eredeti tónusát így a 

sérülésveszély is csökken. Az úszóknál fontos, hogy a mozgás teljes tartományban történjen, 

amit a becsomósodott izomzat hátráltat, így az SMR henger rendszeres használata ajánlott, 

edzés előtt és edzés után is.  

A funkcionális edzés alapjai: Alapvető probléma, hogy a szárazföldi edzéseket az egyesületek 

nagy része – terem és felszerelés híján – az uszodatérben kénytelenek megtartani. Ezen kívül 

sokszor a túlzott nyújtások megfelelő erősítések nélkül a gyermekeknél nagyban 

közrejátszanak a gyakori vállfájdalmakban. A funkcionális edzés a mindennapi élet során 

előforduló mozgások, tehát guggolások, emelések, húzó és toló mozgások variációi. 

Ahhoz, hogy ezeket az összetettebb gyakorlatokat végre tudjuk hajtani, mindig stabilizálni kell 

a kiinduló testhelyzetünket a tartó izomzat segítségével. Ezért a funkcionális edzés igen hasznos 

előnye, hogy akár saját testsúllyal végzett gyakorlatok során erősödnek a hasizmok, mély 

hátizmok is. Ez az edzésmódszer komolyan igénybe veszi a keringési rendszert is, így 



állóképességünkre is hatással van. Minimális helyet és eszközt igényel, így akár az 

uszodatérben is elvégezhetők 

Teljesítménydiagnosztika: Az élsport az utóbbi években hatalmas fejlődésen ment keresztül. 

Az egyik óriási lépés a teljesítménydiagnosztikának köszönhető. A teljesítmény-diagnosztika 

célja a pillanatnyi állapot felmérése, a meglévő képességek vagy éppen az esetleges 

hiányosságok monitorozása után az egyéni pulzus és watt célzónák, valamint a teljesítmény 

küszöbök meghatározása. A kapott eredmények alapján olyan edzésterv állítható össze, amely 

a sportoló ideális fejlődését szolgálja. 

Teljesítmény-élettani felmérés az élsportolók és fél-profi sportolók számára a 

versenyidőszakhoz és alapozó időszakhoz igazítva évente többször is ajánlott. Így pontos képet 

kaphatnak az elvégzett munka sikerességéről és a szervezet aktuális állapotáról, valamint 

megelőzhető a túlterhelés, túledzettség. Az utánpótláskorú sportolók számára minden 

kondicionális képességfejlesztő időszak előtt és után érdemes a vizsgálatokat elvégezni, így a 

munka pontosan tervezhető és az esetleges fejlődési rendellenességek felfedezhetők. 

 

Sportpszichológia: Hazai viszonylatban még gyerekcipőben jár a sportpszichológia, de 

megkerülhetetlen az élsportban, így különösen fontos már az utánpótláskorú versenyzőknél is 

a mihamarabbi alkalmazása. Versenyzőknél segítséget nyújthat a következő kérdésekben: ha a 

versenyteljesítmény elmarad az edzéseken nyújtottaktól, a motiváció fenntartásában, ha 

kommunikációs gondok adódnak, a teljesítmény és az elért eredmény közötti eltérés esetén a 

kudarc feldolgozásában, saját képességek megismerésében és annak értékelésében. 

Lényeges, hogy a szülők tisztában legyenek azzal, hogyan tudják segíteni a gyermekük 

sporttevékenységét, és az edző munkáját már az utánpótlás korosztályban is. Melyek azok a 

tényezők, amivel hátráltatják a sportteljesítményt, és melyek azok, amelyek segíthetnek. 

Továbbá nagyon fontos a gyermek képességeinek elfogadása és ennek helyén kezelése, hogy 

egészségesen és hatékonyan működhessen a sportoló, szülő, edző hármas.  

 

Tiszta Sportért (dopping megelőzés): Az utánpótlás korú versenyzőknél egyre gyakoribb a 

jelenség, hogy megfelelő ismeretek hiányában táplálékkiegészítőkkel, különböző teljesítmény 

fokozókkal próbálnak jobb eredményeket elérni. 

Ember Andrea a Magyar Úszó Szövetség dopping ügyeiért felelős szakmai munkatárs már az 

utánpótlás korú versenyzőknél felhívja a figyelmet ezeknek a veszélyeire, káros 

következményeire. Útmutatást ad mind a szülőknek, mind az edzőknek, sportolóknak. 

 

A Heraklész program 

- Bajnokprogram: 15 – 18 éves korosztályos nemzetközi színvonalat elérő tehetséges 

sportolók felkarolása és egész éves, tervszerű képzésének megvalósítása, a legjobb 

szakembereknek elsősorban főfoglalkozású munkaviszonnyal történő alkalmazása. 

- Csillagprogram: 2023-tól megszűnik, helyét az ugyanilyen nevű (MUSZ Csillag) program 

veszi át a korábbi tartalommal.  

 

Sportiskolai rendszer 

Évfolyamos képzési módszer. 



Évek óta keressük a módját, hogy pl. a labdarúgó akadémiák mintájára, azoknál jóval 

szerényebb körülmények között úszó osztályok indulhassanak. Ily módon a tanulás 

harmonizálható lehetne az úszók szigorú felkészülésével.  

A terveink szerint a regionális szakfelügyelők dolga megvizsgálni, hogy milyen feltételek 

mellett és melyik városban indítható úszó osztály. Ehhez szükséges többek közt, megfelelő 

befogadóképességgel és szakemberrel bíró úszószakosztály, nagy létszámmal dolgozó 

úszóiskola, vagy úszásoktatás és az osztály anyagi vonzata. Kilenc régiót figyelembe véve, 

évjáratonként és régiónként 8-8 fiúval és lánnyal számolva, országos szinten minden évjáratban 

60-70 fő készülne ideális körülmények közt az úszás és a tanulás vonatkozásában is. Ezt valódi 

kitörési pontnak érzékeljük. 

Az utánpótlás korú versenyzők részére zajló programok: 

-  „A Jövő bajnokai”  

- „Aranyjelvényes”  

- „Minden gyermek tanuljon meg úszni” 

 

Felmerülhet újra az „Aranyjelvényes” és a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” programok 

áttekintése.   

 

 9.: A sportág doppingellenes küzdelme,  táplálék kiegészítők 

A Magyar Úszó Szövetség doppingellenes tevékenységét éves feladat-tervében, 

alapszabályában, az ahhoz kacsolódó adminisztratív feladatok meghatározásában és egyéb 

szervezéstechnikai kötelezettségekben rögzítette, illetve alkalmazza. Mindezek kötelező 

érvényűek minden olyan személyre vagy szervezetre, amit e témában a WADA, FINA, 

HUNADO, MOB, vagy NOB előír. 

Adminisztratív feladatok: A sportág alapszabályi feladataival a napi munkakeretek között 

meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) külön fejezetben foglalkozik a 

Doppingellenes Bizottság jogaival és kötelezettségeivel. A válogatott keretek felkészülési 

programjai is szabályozzák sportolóink, illetve a felkészítésüket irányító szakemberek 

doppingellenes felkészüléshez tartozó jogait és kötelességeit. Szövetségünk éves munkája 

során alávető magatartást vállalva működik együtt a doppingellenes küzdelemben a FINA-

val a HUNADO-val és a MOB-bal. Szövetségünk a kért adatszolgáltatást biztosítja a: FINA 

Where Abouts programjához, a MACS és a MOB előírt programjaihoz. 

Ellenőrzési feladatok: A bajnoki versenyprogramunkban szövetségünk a FINA és 

a  HUNADO elhatározásait meghaladó doppingvizsgálatokat végez – szövetségünk 

költségégére. Hazai és külföldi edzőtáborozásaink során sem kizárt a szövetségi elhatározású 

doppingellenőrzés. Kiemelt szakmai értékű nemzetközi és hazai versenyeinken sem kizárt a 

MÚSZ saját költségű doppingellenőrzése. 

 

10.: A sportág létesítmény helyzete  

 

A hazai felkészülés Budapesten a Komjádi uszodában, a Kőér utcában, a BVSC uszodájában, 

a „Tüske” uszodában és a Dagály komplexumban folyik. Az ország észak-nyugati helyzetén 

javított a 2014 decemberében átadott győri uszoda, amely nagyban segíti a modern 

edzésmódszerek alkalmazását, 2019-ben pedig átadásra került a minden igényt kielégítő 



kaposvári uszoda. 2021-ben átadták a soproni és a veszprémi, minden igényt kielégítő 50-

méteres fedett uszodákat, 2022-ben pedig Zalaegerszegen.  

Központi létesítmények és országos létesítmény helyzet, állagmegóvás 

Az energiakrízis elejét tapasztalva a szövetség már 2022 július-augusztusban megkezdte a 

létesítmények felmérését. Volt egy szakmai térkép arról, hogy mi az az elvárható 

uszodalétszám, ahol még túl tudunk élni. A sportszakmai üzemeltetési bizottság 49 uszodát járt 

be, és kérte be a távfelügyeleti adatokat, a közbeszerzési szerződéseket, és minden mást. 

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kapta meg a felmérés eredményét, így objektív 

elbírálás alapján, valós számokkal valósulhat meg a támogatás. Nem maradtak nagyon fehér 

területek az országban, de a munka 141 uszodában folyt, és ehhez képest 77 marad nyitva. 

A Covid kapcsán megtapasztaltuk, milyen visszafordíthatatlan károkat tudott okozni a leállás 

az utánpótlás-nevelésben. A tavalyi korosztályos bajnokságon is voltak olyan korosztályok, 

ahol kétharmados leszakadás volt. Ha ez most újra bekövetkezne az energiakrízis miatt, akkor 

az elmúlt tíz év munkája erősen amortizálódna. Ha a létesítmények nem kapnak támogatást, 

akkor tényleg nagy bajban lett volna az utánpótlás és az élsport is. 

Az állam a megnövekedett energiaárak és a régi árak közötti különbséget vállalja át. Cserébe a 

nyitva tartó intézményeknek "mindent bele kell tenni." Az úszósport résztvevőitől is 

rugalmasságot várnak el, és hogy fogadják el az új körülményeket. A 25 fokos víz nem tűnik 

kevésnek, de mégiscsak kevésbé jó 4-6 órákat edzeni a hideg vízben. Az edzésszámot, az 

edzésidőt csökkentjük, az egy pályán úszó versenyzők száma növekedni fog. A bezárások miatt 

egyes úszókat busszal vagy máshogy viszik a húsz kilométeres körzetben nyitva tartó 

uszodákba.  

Az üzemeltető részéről is tettek javaslatot a bizottság tagjai, hogy miként lehet minimális 

befektetéssel 15- 20-30 százalékos energiamegtakarítást tenni. A támogatás magával vonja, 

hogy van ellenőrzés, és ha kell, akkor lesz szankció is.  

A hatékonyság és a hasznosítás kapcsán a nyitvatartási idők megnyúlnak, és nem este 7-kor, 

hanem esetleg 10-kor zárnak. A Császár-Komjádi Sportuszodában például nyújtott nyitvatartás 

van, és amikor nincsenek edzések, akkor a többi látogató is tudja használni ezeket az uszodákat.  

 

Budapest, 2023. január 20. 

Dr. Sós Csaba, szövetségi kapitány       


