
TÁMOGATÁSOK  

 

2018-ban az EMMI-vel szoros együttműködésben a tagság elvárásainak megfelelően már április elején 

átutalásra került a Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatások jelentős része. Tagszervezeteinkkel a 

szerződések elkészítése folyamatban van, ennek megtörténte követően a támogatások folyósításra kerül. 

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK 

I. MINDEN GYEREK TANULJON MEG ÚSZNI – 120 MILLIÓ FORINT 

Elbírálási, felosztási rendszer:  A régióvezetők, az Utánpótlás bizottság és dr. Tóth Ákos évtizedes 

tapasztalatának figyelembevételével történt. 

- pályázati kiírás alapján meghatározott szempontok szerint: a 2017 évi országos bajnokságon 

legalább 1 pont megszerzése, a 2017 évben újonnan leigazolt 2007. január 1. és később született 

versenyzők száma, 2017-ben a delfin és cápa korosztályos bajnokságon indított versenyzők száma, 

2017 évben a tanmedencei, tanuszodai oktatásra használt heti pályaórák száma  

Ellenőrzési rendszer: személyi és infrastrukturális feltételek ellenőrzése 

- személyi feltétel: oktatói vagy edzői képesítéssel és MUSZ liszensszel rendelkező oktatók  

- MUSZ liszensz folyamatos megújítása – MUSZ felügyelettel továbbképzési rendszer kialakítása 

 

II. ARANYJELVÉNYES PROGRAM – 165 millió 

- Névlegesen az arany, ezüst, bronz jelvény megmarad, de csak az arany jelvény támogatott 

- Az OB rendszerhez igazítottan évjáratos felosztásban 

- a szintek jelenleg átdolgozása megtörtént az utánpótlás bizottság, régióvezetők, edzőbizottság 

javaslatai alapján –  

  https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/Aj_2.pdf 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/AJ_1.pdf 

III. BAJNOKI PONTRENDSZER – 300 millió  

Jövő Bajnokai – a jelenlegi rendszer 2018. szeptemberéig megmarad a 2017. szeptemberében 

kiválasztott 288 versenyző a támogatási összege változik, 200e forint / versenyző.  Összesen 57,6 

millió. 

Bajnoki pontverseny: 300millió. Az összesen megszerezhető bajnoki pont 2017ben 77000 pont 

volt. A támogatás 1 pont / forint - érték alapján történt.   

 

IV. MŰHELYTÁMOGATÁS – 30 millió  

 

V. Sport XXI. támogatás:  A Sport XXI. program keretén belül az EMMI összes támogatás: 28,5 

millió forint.  

Delfin, cápa, gyermek, serdülő OB részvétel és pontok alapján min. 200 ezer forint, a 100 és 200 

ezer forint közötti összegre jogosultak sportszer – sportfelszerelési támogatásban részesült.  

 

VI. Sporteszköz támogatás: A Magyar Úszó Szövetség tagszervezetei között készített felmérései: 

edzői oktatói felmérés, uszoda felmérés – ÁNTSZ, közoktatási úszásoktatás felmérése, 

egyesületek országos edzőtermi eszközfelmérés. A felmérések alapján 2 lépcsős eszköz 

támogatás kialakítása, melynek első - 2018-I ütemében 34 egyesület 15millió forint értékű 

szárazföldi edzésekhez szükséges felszerelésekből álló csomagokban részesültek.  

 

VII. Utánpótlás edző program: 14 utánpótlás edző ösztöndíj szerű támogatása – 18 millió 

 

https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/Aj_2.pdf
https://musz.hu/wp-content/uploads/2018/05/AJ_1.pdf


KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 

 

I. Infrastrukturális támogatások – 500 millió – lásd a Hírlevél külön fejezetében 

 

II. Kiemelt Edzői Program  - 262 millió  

 

III. Gerevich Ösztöndíj rendszer - edzők – versenyzők részére: 135 millió 

 

IV. Sportcsillag ösztöndíj – felsőoktatásban tanuló versenyzők ösztöndíj rendszere 


