
COVID okozta károk intézkedési terv alapján megítélt EMMI támogatás felosztási elve 

Az EMMI a IX/4194-2/2021 számú támogatási szerződés alapján a Magyar Úszó Szövetséget 

489.136.080.- Ft támogatásban részesítette. A támogatás felhasználása 2020. március 1 és 2021. 

december 31. között lehetséges. A szövetség az alábbi szakmai terv beadását követően kapta 

meg a támogatást, melyből 351.000.000.- Ft, az egyesületek részére kerül átadásra.  

Program: A Magyar Úszó Szövetség folyamatosan elemezte 2020-2021 évben a járványhelyzet 

okozta sportágban felmerülő problémákat, amiket a COVID-19-es járvány és az azt követően 

kialakult helyzet támaszt mind a sportolók és sportszakemberek, mind a tagszervezetek és 

létesítmények, mind pedig a szövetség felé. 

A felmérések eredményével fordultunk az EMMI Sportállamtitkárságához, felhívva a figyelmet 

a felmerülő problémákra, nehézségekre a „A COVID-19 okozta járványhelyzet országos 

sportági szakszövetségekre gyakorolt hatásainak felmérése” című beadványukkal.  

Ezek alapján a megítélt támogatást a szövetség alapvető feladataiban felmerült, rendszerszintű 

problémák megoldására, a munka folytonosságának biztosítására a megváltozott környezetben 

kívánjuk fordítani.   

A járvány helyzet miatt kialakult, úszó sportot is érintő veszteségek monitorozása folyamatos, 

megállapítható, hogy egyesületeink, súlyos működési és likviditási gondokkal küzdenek, 

melyre segítség ezen forrás. Cél: Segíteni az alapvető okként, a másfél éve tartó közoktatási és 

egyesületi úszásoktatás kimaradása okozta jelentős bevétel kiesés konszolidálása. A támogatási 

rendszerünk főbb pontjai – pálya támogatás, bértámogatás, kisegyesületek regionális edzés 

lehetőségeinek, versenyzési lehetőségek megteremtése, a bajnoki sorozat regionális és országos 

rendszerének újraindítása, ezzel a motivációs lehetőségek biztosítása. A jelen helyzetben a 

biztonsági okokból előtérbe került virtuális kommunikációs infrastrukturális feltételeinek 

biztosítása. Minden nemű tevékenységünket a jelen COVID szabályok betartása, a megfelelő 

higéniai viszonyok megteremtése jellemzi. Az égető probléma az utánpótlás megtartása.  

A COVID 19 okozta károk rövid hatású problémáival foglalkozik mindenki, de sajnos igazán 

nem 2020 és 2021 években lesz érzékelhető az igazán súlyos a helyzet, hanem 3-4-5 év múlva, 

amikor is évjáratok fognak hiányozni a sportból és nem csak az úszásból.  Azon „versenyzők”, 

akik most nem tanultak meg úszni, nem sajátították el az egyes sportágak alapjait, amit évek 

kimaradása alatt az élettani változások miatt pótolni már nem lehet.  

Ezek miatt fontos a vízfelület, a szakember megtartása. A járványhelyzet megszűnése lenne a 

megoldás, de ez még nem várható. Addig is azonban az egyesületeink talpon maradása, a 

problémás időszak áthidalása, utánpótlás korú versenyzőink edzésmunkáját kell támogassunk.  

 

A támogatás felhasználásának fejezetei: a sportág versenyrendszerének működtetése, 

sportrendezvények biztonságos lebonyolítása; 

1. sportlétesítmények használata, sporteseményekkel kapcsolatos sportági 

követelmények; hazai versenyrendszer stabilizálása, újraindítása 

2. tagszervezetek részére történő szolgáltatásnyújtás, állami sportcélú támogatások 

elosztása; 

3. a szövetség szervezeti- és gazdasági működése. 

  



1. A sportág versenyrendszerének működtetése, sportrendezvények biztonságos 

lebonyolítása 

 

A járványhelyzet által támasztott fokozott higiéniás követelmények biztosításához 

fertőtlenítő mobil állomások (totemek) beszerzése Ezeket az eszközöket a sportegészségügyi 

programunknak megfelelően eddig is bérelte és biztosította a szövetség a versenyek, illetve 

sportesemények helyszínein. A COVID-19-es járvány kapcsán a megnövekedett igényt 

kielégítése, járványügyi, sportegészségügyi követelmények megteremtése.   

2021-ben 21 olyan versenyt tervez lebonyolítani a szövetség, amelyek regionális, illetve 

utánpótlás és felnőtt országos bajnokságok. Ezek megrendezéséhez a szövetség részéről 

fizetendő fix költségek, elsősorban pálya- és létesítménybérleti díjak, helyszínek kiépítése, 

egészségügyi feltételek felmérése, biztosítása. Ezért több pályára van szükség, több napra 

elosztva, így kerülve el a zsúfoltságot a versenynapokon. A felnőtt bajnokságot tartjuk meg a 

szokásos formában, a fiatalabb utánpótlás korosztályba (delfin) tartozó bajnokságokat pedig 

regionális szinten tartjuk meg 6 helyszínen, hogy a lehető legkisebb létszámot kelljen egyszerre 

egy helyszínen versenyeztetni. Ez összesen 8 országos, illetve regionális bajnokságot jelent, 

különböző helyszíneken. A regionális szintű bajnokságoknak tervezünk egy tavaszi és egy 

nyári fordulót 2021 első félévében, ugyanilyen rendszerben, ahogy a járványhelyzet engedi. Az 

ifjúsági, a serdülő, a gyermek és cápa korosztályok bajnokságai szintén országos 

lebonyolításúvá válnak.   

Részletezve: 

o Felnőtt országos bajnokság – Budapest – Duna Aréna 5 nap, olimpiai program 

és időrend szerint: a pályakihasználtság és a létesítménybérleti díjak, illetve 

egyéb felmerülő fix költségek alapján 22.000.000 Ft-os összeggel kalkulálunk. 

o Regionális versenyek: 9 régió delfin korosztályba tartozó utánpótlás versenyzők, 

6 helyszínen (a régiók versenyzőszámtól függően lettek összevonva) 

 Budapest I-II. régiói: budapesti helyszín  

 Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Észak-Alföld régió: Hódmezővásárhely 

 Pest és Közép-Dunántúl régió: Dunaújváros 

 Nyugat-Dunántúl régió: Győr  

 Dél-Dunántúl régió: Kaposvár 

o Az országban sorra épülő legmodernebb sportuszodák bevonása a cél a magyar 

úszópaletta további színesítésére. A terveink szerint az év második felében a 

Modern Városok programjában megvalósult létesítmények bemutatkozásaként 

egy „Modern Városok Nagydíj” sorozatot rendezünk, elsőkörben 4 város (pl. 

Szeged, Sopron, Zalaegerszeg, Kaposvár, Veszprém).  

A válogatott keretek számára végig biztosított volt az edzéslehetőség, még a pandémia 

idején is, viszont az egyesületek részéről nagy volt a vízfelület-hiány, így nagyon lecsökkent az 

edzőtáborozási lehetőség is. Ezt szeretnénk kompenzálni egy felzárkóztató programmal, 

amelyet 2021 elején hirdetnénk meg a 9 régió központjában. Kifejezetten a legkisebb 

egyesületeknek szólna, amelyek a pandémia miatt a leghátrányosabb helyzetbe kerültek. E 

mellett a régiós utánpótlás kerettagok részére központi országos edzőtábor biztosítása.  

 

2. Sportlétesítmények használata, sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelmények 

A korábban benyújtott finanszírozási helyzetre vonatkozó felmérés és annak elemzése 

rámutatott arra, hogy az uszodák és létesítmények, illetve az egyesületek sok esetben nehéz 



helyzetbe kerültek a korábban megítélt önkormányzati támogatások csökkenése, illetve teljes 

megszűnése miatt. Ezeket az önkormányzati támogatásokat a létesítmények sem tudják honnan 

pótolni, hiszen többségük jóval alacsonyabb kapacitáson üzemel, mint a megszokott, illetve 

ezek a hiányok halmozottan jelentkeznek az egyesületeknél, amelyek a megszűnő támogatások 

miatt a sportlétesítmények használatában is nehézségekbe ütköznek. A magyar úszósport jövője 

szempontjából kulcsfontosságú, hogy ezek az egyesületek is vízfelülethez juthassanak és a 

versenyzőik edzhessenek A korábban benyújtott adatokat folyamatosan frissítjük, így az előző 

összegeket korrigáltuk, hogy pontosabb képet kapjunk az emiatt fellépő hiánnyal kapcsolatban. 

Összesítve a régiók, illetve a létesítmények adatait, jelentős hiány lépett fel országos szinten az 

önkormányzati támogatások megszűnése miatt, ami közvetlenül befolyásolta az uszodák, 

sportlétesítmények használatát. 

 

3. Tagszervezetek részére történő szolgáltatásnyújtás, állami sportcélú támogatások 

elosztása 

A Magyar Úszó Szövetség tagszervezeteiben mindenhol jelentkezik hiány, ami 

veszélyezteti a likviditásukat, súlyosabb esetben a fennmaradásukat. A már említett és kifejtett 

finanszírozási nehézségek miatt nemcsak a pályabérleti és belépti díjakat kell kikalkulálniuk az 

egyesületeknek a csökkenő forrásokból, hanem a sportszakemberek bérét is. Minden 

tagszervezet és az egész sportágnak elemi érdeke, hogy megtartsuk kiváló edzőinket és 

sportszakembereinket, ezáltal biztosítva az úszósport jövőjét. Ezért szeretnénk minden 

tagszervezetünknek átadott támogatásként bér illetve bérjellegű kifizetések támogatását 

biztosítani. Ezt a támogatást kizárólag olyan már 2020-ban tagszervezeti jogcímmel rendelkező 

szervezetnek biztosítunk, amelyek bér vagy bér jellegű szolgáltatási vagy megbízási díj címén, 

oktatói/ edzői státuszban foglalkoztatnak személyeket (munkaszerződés vagy megbízási 

szerződés keretében). Az objektív elosztás érdekében a bér adatokról felmérést készítettünk, 

sajnos volt, aki elutasította az adatszolgáltatást.  Veszteségeiket így objektíven megitélni nem 

tudjuk.  

 

4. A szövetség szervezeti- és gazdasági működése 

A szociális távolságtartás alapvetően változtatta meg a Magyar Úszó Szövetség 

munkarendjét és lehetőségeit. Míg korábban alapvetően a személyes kapcsolattartás volt a 

jellemző a sportszakemberek és sportvezetők között, addig mára le kellett korlátoznunk a 

személyes találkozások számát, egyre inkább digitális platformokra helyeződik át a hangsúly. 

Az ehhez szükséges technikai berendezések, a megfelelő szolgáltatások biztosítása és a 

jelenlétet igénylő feladatok ellátásához a Szövetség székházának kialakítását is át kellett 

terveznünk, új munkaállomásokat kell kialakítanunk a fertőzés terjedésének megelőzése 

érdekében.  

A Magyar Úszó Szövetség központi irodájában dolgozó munkatársain kívül napi 

kapcsolatban van a 9 régió vezetőjével, akik szintén aktívan részt vesznek a napi munkában. 

Az online térben történő megbeszélések eddig korlátozva voltak az eszközök hiánya miatt, ezen 

szeretnénk változtatni, és szeretnénk minden külsős munkatársunknak laptopot biztosítani. 

Sportszakmai értekezleteket, illetve országos szakmai továbbképzéseket már sikerrel 

tartottunk, de ehhez is szükséges a fejlesztés a hatékony munkavégzés érdekében.  

A Magyar Úszó Szövetség székháza a Margitszigeten található, itt dolgoznak nap mint nap 

a titkárság és a sportszakmai csoport munkatársai, illetve a pénzügyes kollégák is. A társadalmi 

távolságtartáshoz át kell alakítani az irodánk képét, több, egymástól jobban elkülönülő 



munkaállomást kell létrehozni. Ehhez lenne szükség elválasztó, illetve irodabútorok 

beszerzésére, ami növelné munkatásaink biztonságát a napi munkájuk során.  

A távolságtartás mellett a megfelelő rendszeres fertőtlenítő takarítás, az ehhez szükséges 

eszközök is folyamatos beszerzést igényelnek. A munkatársak rendszeres és időszakos szűrése 

is elengedhetetlen, mind magunk, mind versenyzőink, sportszakembereink érdekben.  

Az átadott támogatás objektív elosztásához 2021. júniusában adatokat kértünk minden 

tagszervezetünktől. A válaszadás sajnos a szokásos arányban valósult meg, néha többszöri 

kérés ellenére is. Mivel az államtitkárság és a MÚSZ is egyértelműen a működés alapjában 

szeretne segíteni: munkahelymegtartás-bértámogatás, edzéslehetőség biztosítás-

pályatámogatás (a pályahasználatra vonatkozó adatokat már korábban megkértük), így a jelen 

kérdőív elsősorban a foglalkoztatásra, a bér vagy bérjellegű költségekre vonatkozott. A 

beérkezett és a MÚSZ nyilvántartásában szereplő egyéb működésre utaló adatok alapján az 

átadott támogatások kapcsán az alábbi felosztási javaslatot tesszük. A felosztásnál elsősorban 

nem az egyesületi eredményességet, hanem a működési adatokat vettük figyelembe (kivéve a 

2. pont, mert a mandátumok száma az eredményességtől függ).  

Támogatásban részesülhet azon tagszervezet, amely 2020. március 1 előtt tagja volt a 

Magyar Úszó Szövetségnek és jelenleg is tagja. Ezen feltételnek 115 tagszervezet felel meg. 57 

tagszervezet válaszolt a kérdőívre. 58 szervezet nem reagált, vagy elutasított az 

adatszolgáltatást. Ennek ellenére, mind a 115 szervezet részesül differenciáltan támogatásban. 

A támogatás feltétele, hogy a tagszervezet a MÚSZ 2020. évi támogatásainak elszámolását 

leadta.  

A felosztás 5 pillérre támaszkodik:  

1. 57.000.000.-Ft: aktív adatszolgáltatók – 1.000.000.- 

2. 87.000.000.-Ft: az egyesületi szavazati jogok alapján - 500.000.-/mandátum 

3. 40.000.000.- Ft: 2020 és 2021 évben az egyesület által leigazolt új versenyzők száma: 

1415 leigazolás történt, 28.000.-Ft/leigazolás 

4. 97.000.000.-Ft: 2020. december 31-én az egyesület versenyengedéllyel rendelkezőinek 

száma. 5163 fő rendelkezett engedéllyel: 18.200.-Ft/versenyző 

5. 69.000.000.-Ft: foglalkoztatottak száma alapján: a 115 tagszervezetnél alanyi jogon 1 

fő kerül rögzítésre. Az adatszolgáltatóknál a bejelentett létszámmal kiegészítve az 

alanyi 1 főt. A jelenlegi minimálbért alkalmazva az egyesület egy havi 167.400.-/fő 

összegben részesül.  

A támogatás felhasználása:  

1. a megítélt támogatási összeg 60%-a bér vagy bérjellegű megbízásokra kell fordítani 

2. a megítélt támogatási összeg 40%-a létesítmény bérlet, belépők, versenyeztetés 

(nevezésidíj, szállás, utazás költségei) 

 

A fenti adatok alapján a melléklet táblázatot javasoljuk elfogadásra.  

 


