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A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) versenyrendszeréhez tartozó 

szakmai alapkövetelmény vizsga szabályzata 
 

1. A vizsga célja: 

a) az úszásoktatás szakmai színvonalának emelése és hatékonyságának 

fokozása, 

b) a sportágat választók tudásszintjének lemérése, 

c) az oktatás során elsajátított úszásnem szabályosságának, technikai 

színvonalának értékelése, 

d) a korszerű sportági technikák alapjainak ellenőrzése, 

e) az úszás kultúrájára épülő sportágban való jártasság kialakítása, 

f) a MÚSZ versenyrendszerében történő részvétel engedélyezése. 

 

2. Vizsga résztvevői: 

A különböző szervezésű úszótanfolyamokon úszni megtanult, adott évben 6. évét 

betöltő gyermek, akit egyesülete, vagy szakosztálya benevez, illetve alkalmasnak 

tart a vizsga teljesítésére. 

 

3. Vizsga feladatok: 

 pillangó, 

 hát, 

 mell, 

 gyors úszásnemekben. 

 

a) 50 m.-es medencében, az úszásnem szabályos rajtjával, szabályos távközi 

úszással, szabályos fordulóval, a forduló után megtett öt tempó teljesítése, 

időmérés nélkül, 

b) 25 m.-es ill. 33 1/3 m.-es medencében, az úszásnem szabályos 

rajtjával, szabályos távközi úszással, szabályos fordulóval, szabályos célba 

érkezéssel megtett két hossz teljesítése, időmérés nélkül. 

 

4. Vizsgáztatásra jogosult szervezetek: 
A MÚSZ megyei és területi szövetségei. 

 

5. A vizsga helye és ideje: 

A szövetségek által kijelölt időpontban, versenyuszodákban, kiírás szerint évente 

több alkalommal is meg lehet rendezni. 

Az úszás szabályosságának jobb megfigyelhetősége érdekében, ajánlott a szélső 

pályák használata.  

 

6. Vizsgabizottságok: 

A minősítésre jogosult szakmai versenybírókat a MÚSZ Versenybírói Bizottsága 

(VBB) jelöli ki. 

A vizsgabizottság legalább két tagú, akik közül egy fő a kijelölt, egy fő a területi 

szövetség képviselője.  

A vizsgabizottság tagjának legalább országos minősítésű versenybírónak kell 

lennie, vagy TF úszó-szakedző képesítéssel kell rendelkeznie. 

A vizsgabizottság munkájában a sportoló edzője nem vehet részt. 

 

 



A vizsgabizottság kijelölésére jogosultak: 

 a MÚSZ főtitkára, 

 a MÚSZ VBB elnöke, 

 a területi szövetségek elnökei. 

 

7. A vizsga eredményeinek igazolása: 

A vizsgáról „Jegyzőkönyvet” kell készíteni, amiben a vizsgázó nevét, születési 

évét, egyesületi hovatartozását, valamint az egyes úszásnemek teljesítésének 

minősítését rögzíteni kell.  A vizsga eredményét a versenybíró és a vizsgabiztosok 

aláírásukkal hitelesítik. / „Jegyzőkönyv” 2. melléklet / 

 

A vizsgáztató a részvevők sikeres eredményeit a sportági „Tagsági könyvbe” 

úszásnemenként az 1 sz. mellékeltben bemutatott bélyegzővel pecsételi be. 

 

A megfelelőséget igazoló úszásnemet a Területi Szövetségek számát megjelölő 

bélyegzővel, a vizsga időpontját feltüntetve, a vizsgáztató versenybíró 

kézjegyével is hitelesíti. 

 

8. A vizsga költségei: 

A vizsgák rendezési költségeit a rendező területi szövetségek fedezik. 

A részvétellel járó költségeket a rajthoz álló versenyző, vagy a vizsgázó jelölt 

egyesülete, vagy szakosztályai viselik. 

 

9. Vizsga díj: 

Indulásonként, a mindenkori Gyermek Országos Bajnokságon előírt fizetendő 

nevezési díjjal azonos, mely összeg a rendező Területi Szövetségek bevétele. 

A vizsga díj átvételéről elismervényt kell adni. 

A versenybíró és a vizsgabizottság tiszteletdíját és költségeit a rendező területi 

szövetségek viselik. 

 

10. Versenyzési engedély: 

A MÚSZ versenyrendszerében történő indulás azt a versenyzőt illeti meg, aki 

legalább egy úszásnemben sikeres vizsgát tett és ezt a sportegyesületi „Tagsági 

könyvében” bejegyzéssel igazolja, vagy az a MÚSZ Nyilvántartási és Átigazolási 

Bizottság nyilvántartásából megállapítható, illetve azt a vizsga jegyzőkönyvének 

bemutatásával bizonyítani tudja. 

 

11. A vizsga szakmai követelményei: 

A vizsga szakmai követelményeit az „Úszás Szabálykönyv” tartalmazza. 

Időközbeni szabálymódosítások esetén a mindenkori FINA által meghatározott, 

joghatályos előírásokat kell figyelembe venni. 



Az úszás szakmai alapkövetelményei vizsga szabályzatának mellékletei 
 

1. számú melléklet 

 

A sikeres vizsgát az egyes úszásnemekben az alábbi bélyegzőkkel kell bejegyezni a 

sportegyesületi tagsági könyvbe: 

 

Gyorsúszás:  
MÚSZ 
GY 
 
Hátúszás:  
MÚSZ 
H 
 
Pillangóúszás:  
MÚSZ 
P 
 
Mellúszás:  
MÚSZ 
M 

 
Megjegyzés: a bélyegző származási azonosítása = jelen szabályzat VI. pontja szerinti 

szervezeti sorszám. 

 

Minta: 

 

Gyorsúszás: 

MÚSZ 

GY 1 = MÚSZ szakfelügyelete, vagy az általuk kijelölt személy 

  

MÚSZ 

GY 2 = Csongrád megyei Úszó Szövetség, vagy az általuk kijelölt személy 

 



2. számú melléklet 

 

Magyar Úszó Szövetség  

1023, Budapest 

Árpád fejedelem útja 8. 

 

Szakmai alapkövetelmény vizsga 

Jegyzőkönyv 

 

 

A vizsga rendezője: ……………………………………………….. 

A vizsga helye (helység és uszoda név):  ……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

A vizsga ideje: ……………………………………………….. 

A medence mérete: ………… méter 

az igénybe vett pályák száma……………. 

medence hőfoka: …………….. 

 

A vizsgázók eredményei: 

 

Vizsgázó neve Szül. év Egyesület Pillangó Hát Mell Gyors 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Alkalmazott jelölések:   „igen” = eredményesen vizsgázott 

     „nem” = sikertelenül vizsgázott 

     „-----” = nem jelentkezett vizsgára 

 

……………………………… ……………………………… ……………………………… 

vizsgabizottság elnöke szövetségi megbízott versenybíró 

 


