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Program profil

Az ÚNP egy középtávra (hat éves időtartamra) szóló döntés-előkészítő

fejlesztési tervdokumentum, amely komplexen összefoglalja a 5-10

éves korosztályú (óvoda nagycsoport, általános iskola első,

második, harmadik osztály) gyermekek úszásoktatásának

kötelező bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális,

szakmai, módszertani témaköröket és konkrét intézkedési tervekkel

mutatja be a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés lehetőségeit.



Program aktualitása

Az úszás, mint életmentő mozgásforma, a vízbiztonság és úszásoktatás
kérdése nemzetközi szinten is kiemelt fontossággal bír.

Az Európai Úszó Szövetség (LEN) 2018-ra egy teljesen új célkitűzést
fogalmazott meg, a Learn-to-Swim, Prevent Drowning elnevezésű program
elindítását, amelynek legfőbb célja a vízbe fulladás okozta halálesetek
számának jelentős csökkentése, prevenciós célú oktatási programokkal.

Hosszú távú nemzeti cél a sporthoz és a mozgáshoz való hozzáférés
javítása, amelynek egyik kiemelt részcélja a középfokú oktatási
intézményekben az úszásoktatás kötelezővé tétele.

A sportágazat közvetlen és vele szinergiában lévő egyéb szektorok fejlesztése
a magyar társadalom megújulásának egyik fő motorja.



Alkotók

Miniszterelnök úr megbízásából a MÚSZ által létrehozott

projektcsapat:

• Nemcsak sportszakmai, hanem építőipari, közlekedés-

tervezési, területfejlesztési, létesítmény-üzemeltetési, jogi,

valamint projektmenedzsment-területekről delegáltak.

• Feladat: a program összeállításához szükséges

sportszakmai, oktatáspolitikai, üzemeltetési, tervezési,

szabályozási, kivitelezési irányelvek kidolgozása és a témával

közvetlenül, valamint ahhoz közvetetten kapcsolódó adatok

begyűjtése, elemzése



Tervezési folyamat

Projektcsapat közel 50 fő bevonásával:

sportterület, építész, közlekedésmérnök, területfejlesztő, létesítmény-

üzemeltető, jogász, vállalati projektmenedzsert

Tervezési folyamat: 2 hónap (1.0) + 5 hónap (2.0)

Egyeztetések: közel 70 db 

belső és 30 db külső 

megbeszélés

Tervezési részdokumentumok: 

közel 1 000 db file



Program alapelvei

Átlátható

Megfogalmazott alapelvek mentén való programkialakítás

Jól felépített és vezetett gondolatmenet

Szakmai módszertanon alapuló

Reprezentatív és objektív

Primer és szekunder adatok felhasználása és elemzése

Helyzetelemzésre alapozott

Környezetbe  pozícionált

Mérhető

Indikátor rendszeren alapuló minőségbiztosítási rendszerrel ellátott 

módszertan

Fenntartható

Belső-rendszer működőképessége

Jövő generációkat megcélzó

Meghatározó

Egyedi dokumentum



Dia oldal
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Program struktúra

Törzsanyag (164 oldal) és mellékletei (6 db, 358 oldal) 
összesen: 522 oldal

Előszó és vezetői összefoglaló
I. Helyzetelemzés (általános környezet, úszósport, 

oktatáspolitika-célcsoport korosztályok, úszásoktatás 
infrastruktúrája, programmal releváns egyéb 
programok) 

II. Célok (helyzetértékelés, jövőkép, alapelvek, keretek, 
célok, hatások)



Célok

A nemzeti tervezési hierarchiaelv figyelembevételével a
program fő célja illeszkedik a nemzetgazdasági
tervezési dokumentumokhoz.

Hosszú távú célja a gyermekek egészséges
életmódra való törekvésének ösztönzése és ezáltal
életminőségük javítása. A megvalósítási 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.





Program struktúra

III. Megvalósítási programterületek 

3.1. Létesítmény-, infrastruktúrafejlesztési   

programterület

3.2. Oktatási programterület

3.3. Megvalósítás eszközei (program    logisztika, 

ÚNP Tanúsítvány, finanszírozás, szemléletformálás,  

koordinátori szervezet)

3.4. Intézkedési tervek (VI. terv, 0+5 ütem)

3.5 Kockázatelemzés

3.6. Megvalósításban értintett szereplők

3.7. ÚNP kereteken kívül eső intézkedési javaslatok 

(fogyatékossággal élő gyermekek, időskorúak)



Megvalósítási programterületek

Létesítmény-, infrastruktúra fejlesztési programterület:

• ÚNP Tanúsítvány alapján alkalmas uszodák (122 db)

• ÚNP típusterv szerint új uszodák (38 db)

• Logisztikai háttér (15-20 perces szállítási időn belül)

• Minőségbiztosítás (ÚNP Tanúsítvány)

• Üzemeltetés

Oktatási programterület:

– Úszás oktatási program (3 év alatt összesen 108 tanítási óra,

36 óra/év, heti egy alkalom, 9 szint)

– Szakoktatói képzési program (igény 3553 fő oktató)

CSAK FELTÉTELEK EGYÜTTES ÉRVÉNYESÜLÉSE ESETÉN!



Program struktúra

IV. Monitoring, fenntartható működés (indikátor lista)
Irodalomjegyzék
Jogszabályjegyzék
Rövidítések jegyzéke

Mellékletek:
1. számú: Tervezési program és tanuszoda    

funkcióséma terv
2. számú: Uszoda adatlapok
3. számú: Finanszírozási terv, Kockázat 

elemzés, egyéb
4. számú: Kivonat – Oktatói Kézikönyv
5. számú: Tanúsítási Szerződéses Feltételek
6. számú: Kezelési Terv



Megvalósítás kulcstényezői

Megvalósítás csak a feltételek együttes 
érvényesülése esetén lehetséges.

• Intézkedések ütemenként – meghatározott 
feladatokkal

• Program gazda

• Program koordinátor

• Forrás

• Szabályozási háttér

• Szemléletformálás



Intézkedések és ütemek



ÚNP koordinátori szervezet



Forrás igény

0. Ütem - PILOT: 479 283 000 Ft (0,2%)
1. Ütem: 10 454 439 000 Ft (4,8%)
2. Ütem: 41 554 404 000 Ft (18,9%)
3. Ütem: 74 531 871 000 Ft (33,9 %)
4. Ütem: 50 770 514 000 Ft (23,1%)
5. Ütem: 42 078 772 000 Ft (19,1%)

MINDÖSSZESEN: 219 869 283 000 Ft

Évente optimalizálás és előterjesztés a következő ütem 
forrásigényéről.



Szemléletformálás

Országos kommunikációs kampány

Fő üzenet: A vízbiztosság nem lehet kérdéses, tanulj meg úszni!

Célcsoportok:

Közvetlen értintett: gyermek, szülő, pedagógus
Közvetetten: úszószakma, döntéshozók, sportos-, egészséges életmódot
támogatók

Cél: társadalmi edukáció, párbeszéd generálás, szóbeszéddé tétel

#uszonemzet #everychildALIVE #tanuljmeguszni
#preventdrowning #learnlifesavingsklills



További információ: un@musz.hu


