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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELQTERJESZTÉSE 

a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 
>Csatlakozás az Úszó Nemzet Program projekthez= tárgyában 

 
Tisztelt KépviselQ-testület! 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) 2023. március 27. napján azzal a kéréssel 
kereste fel Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy örömmel venné Kiskunhalas csatlako-
zását is az Úszó Nemzet Programhoz (továbbiakban: ÚNP).  

A program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzé-
se, életminQségük javítása. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetQsége víz-
biztos úszástudás elsajátítására az általános iskola 2. osztályáig nemtQl, családi háttértQl, lak-
helytQl, szociális helyzettQl függetlenül. A MÚSZ közel egy évtizede dolgozik a koncepción, 
amely 2021-ben léphetett a megvalósulás fázisába. A tervek szerint folyamatosan bQvülQ ka-
pacitásokkal az ÚNP öt éven belül országos, mintegy 90%-os lefedettséget biztosító prog-
rammá válhat; ezt a célt elérve évente közel 300.000 gyermek részesülhet majd ingyenes 
úszásoktatásban a MÚSZ jóvoltából. 

A Kormány mindvégig támogatta a programot, több alkalommal is példaértékq kezdeménye-
zésként utaltak rá. Az Úszó Nemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tan-
rendbe való illeszthetQsége, függetlenül az oktatási intézmények földrajzi elhelyezkedésétQl. 
Alapelv, hogy minden intézménybQl legfeljebb 20 perc alatt megközelíthetQ legyen egy meg-
felelQ állapotú, MÚSZ által akkreditált uszoda, ahol az általunk felkészített és folyamatosan 
ellenQrzött oktatók foglalkoznak a gyermekekkel. A program hároméves keretében, összesen 
108 tanítási órában, heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók úszásoktatásban. Az oktatási 
tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz, amelynek a végére a gyermekek képesek lesznek 100 mé-
tert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben, 
továbbá elsajátítják az életmentés alapjait is. 

A tanrendbe illesztett úszásoktatás lehetQséget teremt arra, hogy a gyermekek óvodai-iskolai 
keretek között, megfelelQ pedagógusi felügyelettel és oktatói háttérrel, az ország legjobb 
szakértQi által kidolgozott program mentén ingyen járhassanak úszni, ezen felül pedig a kü-
lönleges iskolabuszokkal történQ, gyors és biztonságos szállítás, valamint az úszótanfolyam-
hoz szükséges felszerelés is biztosítva lesz számukra, hiszen az ÚNP egyik legfontosabb alap-
elve az egyenlQ feltételek megteremtése mindenki számára. 

Hosszas várakozás után, a COVID-19 okozta világjárvány miatt többször is elhalasztva, 2021. 
szeptemberében indulhatott el az ÚNP, amely jelenleg már az ország 104 településén zajlik, 
közel húszezer gyermeket és 381 oktatási intézményt bevonva. A világon egyedülálló és so-
kak által irigyelt kezdeményezés jelentQségét az is jelzi, hogy a program nagykövete az ötszö-
rös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, aki az eddigi helyszíneken több alkalommal is meg-
jelent, szakmai és emberi észrevételekkel segítve az oktatók munkáját, valamint a kicsik tanu-
lási folyamatát. 

Azt már most le lehet szögezni, hogy az ÚNP jelentQs pozitív hozzáadott értékkel bír számos 
területen: az abban résztvevQ települések több bevételhez juthatnak; az érintett uszodák maga-
sabb kihasználtsága gazdaságosabbá teszi az üzemeltetést; érezhetQen csökkenhet a gyermek-
kori vízbefulladások száma; nem csak több százezer gyermeket, hanem szüleiket is sportos és 
egészséges életmódra lehet szoktatni; közvetve (buszok gyártása, infrastruktúra-fejlesztés, 
uszodaépítés) és közvetlenül (oktatók, koordinátorok, uszodai személyzet, buszsofQrök) egy-
aránt több ezer munkahelyet lehet teremteni; továbbá a magyar úszósport utánpótlás-bázisa is 
szélesedik 



A fentiek alapján kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet járuljon hozzá ahhoz, hogy Kiskunha-
las városa is csatlakozzon az Úszó Nemzet Programhoz, és hatalmazza fel a polgármestert a 
szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kis-
kunhalas város csatlakozzon az Úszó Nemzet Program projekthez.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert a mellékletben lévQ szándéknyilatkozat aláírására, továbbá minden szükséges 
nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 
 
HatáridQ:   2023. szeptember 01. 
FelelQs:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs:  dr. Rékasi Cecília aljegyzQ 
Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyzQ 

Móróné Darányi Lili titkársági ügyintézQ 
FelelQs:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyzQ 

 
 
Kiskunhalas, 2023. március 28.   
 
 
 
 
                           Fülöp Róbert s.k. 



 
 

 

Melléklet 
 
 

Iktatószám: 

 

 

 

EGYÜTTMqKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

az Úszó Nemzet Programban való részvételhez 
 

 
 
Alulírott Fülöp Róbert polgármester Kiskunhalas Város Önkormányzat képviseletében 

nyilatkozom, hogy a Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által koordinált 

Úszó Nemzet Program tervét megismertem, az abban foglalt célkitqzésekkel 

egyetértek. Az ÚNP programjához Kiskunhalas település csatlakozni kíván 2023 

szeptemberétQl. 

 

Az Úszó Nemzet Programban való részvétel érdekében vállalom, hogy kapcsolatot 

tartok a MÚSZ által kijelölt személlyel, valamint települési szinten segítem a program 

megvalósítását és résztvevQinek koordinálási folyamatát.  

 

Jelen nyilatkozatom nem jelent kötelezettségvállalást a program megvalósításának 

költségeihez történQ hozzájárulásra. Tudomásul veszem, hogy a megvalósítás 

költségeit a MÚSZ részére biztosított központi költségvetési forrás fedezi.  

 

 

Kiskunhalas, 2023. március &.. 
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                                                                                              aláírás 


