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Célok: indikátorok
-A kormányzati akarattal a sport mint nemzetstratégiai ágazat jelent meg. 

(Sárközy T.)

-A rendszerváltás előtt közel 1.000.000 igazolt sportolót tartottak számon 
Magyarországon, 2010-ben ez a szám alig érte el a 300.000-et.

-A felmérések alapján a magyar felnőtt lakosság csupán 7%-a sportol, az EU-s
átlag 25-30%, az iskoláskorú gyermekek 75%-a kizárólag a testnevelés órák
keretében mozog, magas a gyermekkori elhízás aránya, no ̋ a mozgásszervi
megbetegedések száma is. (Szabó T.)

-A sportra, testnevelésre elköltött állami támogatások hosszútávon
hatványozottan megtérülnek az egészségügyben. (Radák Zs.)



Minden gyermek tanuljon meg úszni !



Célok: indikátorok

2015
118

2016
116

2017
149

2018
89

2019
108



Célok: feltételek

-2017-es VB-re megépült a Duna Aréna Uszodakomplexum, a Tüske Uszodakomplexum,
a BVSC Uszodakomplexum bővítésre került, a Komjádi Uszoda és a Hajós Alfréd
Uszodakomplexum teljes felújításon esett át.

-Vidéken Debrecen, Győr, Veszprém, Zalaegerszeg, Szombathely, Kaposvár, Sopron,
Szeged, Nyíregyháza, Békéscsaba, Szekszárd, Érd, Kecskemét, Dunaújváros,
Hódmezővásárhely lett gazdagabb új vagy felújított versenyuszodával, többségük a Modern
Városok program keretein belül. (1038/2016. (II.10.) Korm. határozat.)

-Ezek mellett beindult a Tanuszoda program is, amely a kisebb települések számára biztosít
3 sématerv szerinti könnyűszerkezetes 6 pályás 25 m-es és tanmedencés uszodát. 52/25 db
átadásra került. ÚNP miatt a jövőben 32 db tanuszoda épülhet az 52 felett.

Tehát összesen: 84 tanuszoda.



ÚNP program kidolgozása:

Tervezés Szervezés Kiválasztás Irányítás Végrehajtás Ellenőrzés

Infrastruktúra Tantervbe 
helyezés Oktatói bázis Logisztika, 

szállítás



ÚNP program:

Óvoda nagycsoport: 
36 x 45 perc

1. osztály: 
36 x 45 perc

2. osztály: 
36 x 45 perc



ÚNP program tanmenet:

1. Szint
Vízhezszoktatás

2. Szint
Hátúszás alapjai

3. Szint
Mélyvízhez szoktatás

4. Szint
Folyamatos hátúszás

5. Szint
Fejesugrás

6. Szint
Mellúszás alapfokon

7. Szint
Gyorsúszás 
alapfokon

8. szint 
Gyorsúszás haladó

9. Szint
Hát,- Mell-, 

Gyorsúszás haladó, 
vízből mentés alapjai



Szakmai szervezeti felépítés:
MÚSZ/ÚNP 

projektvezetés

Helyi 
koordinátorok

Oktatók

Oktatásszervezők

Óraadók

Központi 
koordinátorok Régióvezetők



ÚNP Pilot videók:

• Budafok: https://youtu.be/tMWklUj7GgM

• Tokaj: https://youtu.be/rfHR7cvY6Us

• Debrecen: https://youtu.be/hAHEtilpeCA

• Mór: https://youtu.be/zFZYYvnF82k

https://youtu.be/tMWklUj7GgM
https://youtu.be/rfHR7cvY6Us
https://youtu.be/hAHEtilpeCA
https://youtu.be/zFZYYvnF82k


ÚNP Pilot konklúziók:

• Tanár, óvónői, szülői kommunikáció fejlesztése

• SNI, Asperger, ADHD, Autista, Végtaghiányos gyerek 
feltérképezése, indulás előtt, minimum az első órán

• Busz menetrend többszöri lejárása, forgalmi rend változások 
lekövetése, parkolás alapos körül járása

• Több oktató felvétele mint amire szükség van már, az elején

• Tabletek használata, adminisztráció fontos !





•Köszönöm a megtisztelő 
figyelmüket !


