
             A Magyar Úszó Szövetség úszásoktatói, úszóedzői képzési-továbbképzési rendje                                

Előzmény:     

A Magyar Úszó Szövetség Elnökségének a MÚSZ-21/1998. számú elnökségi határozattal 

módosított 4/2014/04/16. számú határozata alapján, a MÚSZ határozott célja, hogy 

Magyarországon csak a MÚSZ által kiadott, 2 évente megújított engedéllyel lehessen a jövőben 

úszást oktatni, illetve úszó edzői tevékenységet folytatni. Ennek érdekében elsőként bevezette, 

hogy a tagegyesületeinél dolgozó szakemberek számára kötelezővé teszi az edzői, oktatói 

licensz megszerzését.  

 

A licensz – más szakmákhoz hasonlóképpen - egy működési engedély, s nem is lenne szükség 

külön MÚSZ licenszre, ha az uszodát üzemeltetők betartanák a Kormány 157/2004 (V. 18.) sz. 

rendeletét és az azt kiegészítő 171/2005 (IX. 1.) Kormányrendelet 6. §-sát, mely felsorolja a 

sport területén képesítéshez kötött tevékenységeket, azok gyakorlásához szükséges képesítések 

jegyzékét. /lásd 2. sz. mellékletet/. 

 

Indoklás: 

 

A jövőben a Szövetség el kívánja érni, hogy kizárólag a licenszet kiváltó szakemberek 

dolgozhassanak úszásoktatóként, edzőként, és ezt minden létesítmény- vezető és fenntartó is 

ellenőrizze. /Sportegyesületek, önkormányzati és iskolai uszodák, tanuszodák, úszóiskolák, 

strandok, stb./ Továbbá csak és kizárólag olyan egyesületek és edzők kapjanak támogatást, 

ösztöndíjat, fizetést, amely kizárólag edzői licensszel rendelkező szakembereket 

foglalkoztatnak.  

 

A MÚSZ határozott szándéka, hogy a szakmai, műhely és sportágfejlesztési programhoz 

nyújtott támogatást a legszakszerűbben használja fel, ehhez elengedhetetlen az úszó edzői és 

oktatói licensz bevezetése, szigorú felügyelettel.  

A licensz-rendszer megújítását alátámasztja, hogy a Kormány szándéka szerint kiemelten 

kívánja támogatni a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” programot. E nagyívű programban 

kizárólag olyan szakemberek folytathatnak tevékenységet, akik a MÚSZ által kiadott licensszel 

rendelkeznek. 

Fontos kiemelni, hogy a licensz bevezetése nem csak szakmai, hanem nevelési, morális kérdés 

is, ugyanis az úszósportban tevékenykedő oktatók, edzők felelősek a gyermekek neveléséért, 

személyiség fejlődéséért. Ezt a felelősséget csak képzett szakemberek tudják felvállalni.  

Továbbképzés - Licensz-képzés: 

A program kezdete 2019. január 1.  

A MÚSZ a következőképpen módosítja az eddig érvényben lévő licensz szabályzatát, képzési-

továbbképzési rendjét és ezzel összefüggésben egy új konferencia rendszer kialakítását: 

A licensz szerzésének feltétele: 

- sportoktatói, sportedzői, szakedzői végzettséget igazoló tanúsítvány, oklevél, diploma 

csatolása, 



- A külföldön szerzett edzői dokumentumot hitelesített formában, honosítva kell benyújtani. A 

MÚSZ elbírálja, hogy a dokumentum megfelel-e a magyar edzőképzés valamely fokozatának 

és jogában áll a nem megfelelő színvonalú képzési dokumentum elutasítására. /pl. internetes 

képzés/ 

- a konferenciákon való részvétel regisztrációs díjhoz kötött, melyen belül a MUSZ és nem MUSZ 

tagszervezetek oktatói-edzői differenciálás javasolt 

- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolása, 

- mesteredzők és KEP-es edzők mentesülnek a licensz-kötelezettség alól, ha egy konferencián 

legalább egy 45 perces előadást tartanak. 

- a licensz  minden év január 1-től a következő év december 31-ig érvényes /pl 2019 jan.1-től 

2020 dec. 31-ig/       

- a MÚSZ, a TF Úszás Tanszéke és az összevont régiók által szervezett konferenciákon való 

részvétellel az adott 2 évben 50 pont gyűjtése, 

Minden évben két országos és három összevont régiós konferenciát kell rendezni. 

Az egyik /tavaszi/ konferencia témája úszásoktatás, a részvétel pontértéke 10 pont, 

A másik /őszi/ konferencia témája versenysport, a részvétel pontértéke 20 pont, 

Az összevont régiós konferenciák témája szabadon választható a régióvezetők és koordinátorok 

javaslata alapján, a TF, a szövetségi kapitány és a MUSZ szakmai alelnökének felügyeletével, 

véleményezésével.  

A régiók összevonása:   1. Nyugat-, Dél-, Közép Dunántúl   Felelős: Jancsik Árpád         

                                               2. Pest megye, Bpest 1, Bpest 2  Felelős: Szájer Péter   

                                               3. Észak-, Dél Alföld, Észak Magyarország: Katona Zsolt 

 Minden összevont régiós konferencia pontértéke: 10 pont                              

A licensz szerzésben résztvevők maguk döntik el, hogy a két év alatt melyik konferencián vesznek 

részt és melyeken gyűjtik össze az 50 pontot. 

A konferenciák, képzések végén a hallgatók internetes /vagy mobil applikációs/ vizsgát tesznek a 

konferencia programjának témáiból. A licensz megszerzésének a teszt minimális 60 % vagy annál 

jobb teljesítése a feltétele. 

Az érvényes működési engedélyt , a licenszet az Elnök aláírásával a MÚSZ bocsájtja ki. 

Az edzői oktatói működési engedély, liszensz kiadásának feltételei:  

1. A licenc kiadásának feltétele a munkavégzéshez kapcsolódó hivatalos, a törvény által 

előírt iskolai végzettséget igazoló dokumentum bemutatása 

2. A gyakorlati igazolásként a munkáltató által kiállított A munkavállaláshoz szükséges 

munkáltatói/munkavállalói szerződés bemutatása. 

3. Az erkölcsi bizonyítvány bemutatása és hitelességének éves ellenőrzése. 

4. A licenckártya előállítási költségének MUSZ felé történő megfizetése. 

 



A konferenciára való jelentkezés, a regisztráció, a részvételi díj befizetés nyilvántartását, a sikeres 

vizsgát tett oktatók, edzők regisztrálását és a licensz kibocsájtását a MÚSZ apparátusa végzi.  

A két országos konferencia szakmai programjáért, az előadók felkéréséért, a helyszín biztosításáért, 

a technikai feltételekről, videó felvétel készítéséről a MUSZ és a TF Úszás Tanszéke közösen 

gondoskodik. 

Az összevont régiós konferenciák hasonló feladatait a régióvezető látja el.  

A MÚSZ a Sportágfejlesztési terv költségvetési keretéből /edzőképzés, továbbképzés, szakmai 

anyagok készítése/ és a konferenciák bevételéből támogatja a konferenciák rendezését. 

A konferenciák részvételi díját a MÚSZ határozza meg. 

A licensz megszerzésének rendje: 

- A MÚSZ a honlapján meghirdeti a soron következő konferencia időpontját, 

helyszínét, programját és elküldi a szükséges dokumentumokat /oklevél, erkölcsi 

bizonyítvány/,  

- A részvételi szándékot  a honlapon, erre a célra létrehozott rovaton, a  részvételi díj 

MÚSZ számlájára történő átutalásával együtt lehet jelezni. 

- A részvételi díj átutalása után a hallgató egy kódot kap, amellyel az adott 

konferencián részt vehet, 

- A konferencia befejezése után írt eredményes teszt /60%/ esetén a MÚSZ elkészíti és 

elküldi az érvényes licenszet.   

   

(1) Jelen szabályzatot a MÚSZ Elnöksége a MÚSZ … számú határozatával fogadta el. 

Rendelkezései az elfogadásának napjától kell alkalmazni.  

 

Budapest, 2018. ………………. /hó/ … /nap/ 

 

         dr. Wladár Sándor  

          elnök 

 

 

                                                                     


