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Úszó edző licensz 

Úszó oktatói licensz 

 

 

A Magyar Úszó Szövetség Elnökségének 4/2014/04/16. számú határozata alapján, a MÚSZ 

határozott célja, hogy Magyarországon csak a MÚSZ által kiadott, 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 jövőben a Szövetség el kívánja érni, hogy kizárólag a licenszet kiváltó szakemberek 

dolgozhassanak úszóoktatóként, edzőként, és ezt minden létesítmény vezető és fenntartó is 

ellenőrizze. Továbbá csak és kizárólag olyan egyesületek és edzők kapjanak támogatást, ösztöndíjat, 

fizetést, aki 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 MÚSZ el kívánja érni, hogy Magyarországon dolgozó úszó oktatók és edzők kizárólag licensszel 

rendelkező szakemberek legyenek. 

 

Lincensz szintek: 

- Mesteredzői licensz – adományozott  

- Edzői A licensz – szakedző; testnevelő-edző (szakedző); testnevelő-edző (okleveles úszó 

edző) 

- Edzői B licensz – sportedző  

- Oktatói licensz – sportoktató  

Licensz díja: 10.000Ft/év  

Licensz kiállításának feltétele: 

- Végzettséget igazoló dokumentumok bemutatása; 

- Díj befizetésének igazolása  

- Éves továbbképzésen való részvétel, vagy mesteredzőknél előadás tartása.  

- 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány csatolása,  

- Licensz megvonása:Nem lehet licenszet kiállítani illetve a kiállítottat vissza kell vonni, 

ha az azt igénylő vagy azt már megkapó sportszakember sportszakmai tevékenységtől 

eltiltás jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll vagy annak hatálya alá kerül. 

Licenszhez kapcsolódó szolgáltatások: 

- Oktatói, edző adatbázisban való szereplés, 

- Magazinokhoz és kiadványokhoz való elektronikus hozzáférés, 

- Kedvezményes részvételi díj a továbbképzéseken, 

- Érdekvédelem, érdekképviselet. 

 

A MÚSZ feladatai: 
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• A MÚSZ tevékenységével őrzi a hivatás tisztaságát, védi és építi az úszó edzők tekintélyét 

és ezzel szolgálja az úszó társadalom ügyét. 

• A MÚSZ a magas szintű edzői tevékenység ellátás érdekében részt vesz a tagok képzési, 

továbbképzési követelményeinek kidolgozásában, konferenciákat szervez, részt vállal ezek 

megvalósításában. 

• A MÚSZ ezen tevékenységével minden Magyarországon működő úszó edző, úszás oktató 

tagjai számára szakmai, erkölcsi érdekvédelmet hivatott biztosítani.  

• A MÚSZ részt vesz minden olyan döntés előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében 

és korszerűsítésében, amely érinti az edzői, oktatói tevékenység minőségét, bármely elemét, 

vagy környezetét, annak feltételrendszerét, a szakmai előírásokat. 

• A MÚSZ folyamatosan felülvizsgálja saját Etikai Szabályzatát, meghatározza és elbírálja az 

edzői tevékenységre való alkalmasság feltételeit. 

• A MÚSZ ápolja a tagjai közötti szolidaritást, és ennek szellemében vállalja az edzők 

érdekeinek egyeztetését. 

• A MÚSZ támogatja tagjait, valamint szolgáltatásaival segíti őket a hivatás gyakorlásával 

összefüggő problémák megoldásában. 

• A MÚSZ testületileg védi az edzőit erkölcsi, gazdasági, jogi és szociális érdekeit. 

• Nyilvántartást vezet tagjairól. 

• A MÚSZ törekszik arra, hogy a mindenkori sportpolitikai rendszerben olyan helyet foglaljon 

el, amelyben szakmai alapelveit kellő hatékonysággal érvényesítheti. 

• Felügyeli tagjainak szakmai, erkölcsi és etikai tevékenységét. 

• A MÚSZ törekszik az edzői hivatás gyakorlásához szükséges optimális szakmai feltételek 

megteremtésére. 

• Ellátja a nemzetközi és hazai sportdiplomáciai feladatokat, ahol képviseli az edzőik, oktatóik 

érdekekeit. 

• A MÚSZ kommunikációra törekszik az uszodai dolgozókkal, hogy minél szélesebb 

rétegben, támogassa az edzők jogainak érvényesülését, és vállalja az edzői tevékenységgel 

kapcsolatos észrevételek véleményezését. 

 

A 2022. január 19. napján módosított rendelkezések vastag betűvel szedve.  
 
A szabályzat ezen módosított rendelkezései a MÚSZ Elnöksége a MÚSZ-57/2022 (01.19) sz. elnökségi 
határozattal fogadta el és elfogadásával hatályba léptette.  
 
Budapest, 2022. január 19. 

 

 

Dr Wladár Sándor 

Elnök 

 

 


