
 
Magyar Úszó Szövetség / Hungarian Swimming Association 

Alapítva 1907-ben / Founded in 1907 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Pályahasználati támogatási rendszer válogatott versenyzők és klubjaik részére 

 

MÚSZ-315/2018. (09.05.) sz. határozat, mely 2018. október 1 és 2019. augusztus 31 időszakra 

kiterjedő pályatámogatási rendszerről szólt. Jelen határozat a halasztásra került olimpia új 

időpontjához igazodik. A támogatási időszak 2020. január 1-től 2021.  február 28-ig terjed. A 

támogatási időszakot csak a jelenleg ismert központi támogatási összegek (KSF, Szakmai-működési 

I.) alapján határozhatjuk meg. Jelenleg sem a 2021-es, sem az új KSF-ről nem rendelkezünk 

információval.  A támogatás mértékének meghatározása a következő:  

 

1. Olimpiai bajnok - 1 fő/pálya 

2. Felnőtt/Ifjúsági válogatott kerettag - 2 fő/pálya 

3. Héraklész keretek – 3 fő / pálya 

 

A javaslatban a támogatás heti 10x2 óra edzés időtartamra szól.  

A támogatás összege: 1625.-/pálya/óra 

Támogatási időszak: 2020. január 1. – 2021. február 28-ig. A támogatás nem érvényes az 

edzőtáborokban eltöltött időszakokra.  

 

A pályahasználati támogatás három féle módon érvényesül:  

 

I. MÚSZ szerződéses jogviszonyban álló NSK létesítményekben készülő egyesületek 

esetén (Komjádi-Császár uszoda, Kőér utcai uszoda, DUNA Aréna, Balatonfűzfői 

uszoda): MÚSZ – NSK szerződés alapján jóváírás a válogatott versenyzők után 

(MÚSZ-tagszervezet között írásban rögzítetten) 

 

Olimpiai bajnok - 1 fő/pálya 

Felnőtt/Ifjúsági válogatott kerettag - 2 fő/pálya 

Héraklész keretek – 3 fő / pálya 

 

II. Tagszervezeti fenttartású, vagy egyéb megállapodás alapján biztosított létesítmények 

esetén (az 1. pontban szereplő uszodák kivételével): 

 

Olimpiai bajnok - 1 fő/pálya  

Felnőtt/Ifjúsági válogatott kerettag - 2 fő/pálya 

Héraklész keretek – 3 fő / pálya 

 

II./1. a meghatározott összeg erejéig átadott támogatás: MÚSZ – tagszervezet közötti 

megállapodás alapján válogatott versenyzők felkészülése során igénybe vett vízi és 

szárazföldi edzések színhelyének bérletidíja és az uszodai belépők/sportolói bérletek 

költségeire – nevesítve a válogatott versenyzővel (edzés és edzőtábor alkalmával) 

 

II./2. a meghatározott összeg erejéig a tagszervezet által használt létesítménnyel közvetlen 

bérleti szerződés a tagszervezet válogatott versenyzők felkészülése során igénybe vett 

pályák bérletidíjára az uszodai belépők/sportolói bérletek költségeire – nevesítve a válogatott 

versenyzővel. 


