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BEVEZETÉS:
Az Edzői Bizottság egyik kiemelt fontosságú feladatának tartja, hogy feltárja a
magyarországi karate történetét és a sportág jövője érdekében megkeresse és közös munkára
bírja a magasan képzett és a kiemelkedő versenyeredményeket elért edzőket. Így tudja
segíteni a kb. 40.000 fős magyar karatés társadalom egységes és sikeres munkáját.
Az Edzői Bizottság közel 400 karate sportszervezet szakmai tevékenységének támogatását,
koordinálását végzi úgy, hogy azok megtartják önállóságukat.
Képviseli az edzők érdekeit a Szakszövetség felé.
Sportszakmai szolgáltatásokat nyújt az edzők, és az Egyesületek részére.
Kidolgozza az edzők szakmai rangsorolását, hierarchiáját.
A karate tisztasága és az államilag elismert képzésben részvevő edzők munkájának,
hitelességének megvédése érdekében, kezdeményezi az „illegális edzői tevékenységek”
feltárását, és a megfelelő felhatalmazások ellenőrzését országos szinten.
Együttműködik az MKSZ Elnökségével a magyarországi karate fejlődését elősegítő szakmai,
stratégiai terv kidolgozásában.
Legjobb szakmai tudásával segít a társadalmilag hasznosnak minősíthető kulturális értékek,
értékrendszerek meghatározásában
A Magyar Karate Szakszövetség Edzői Bizottsága a Magyar Karate Szakszövetség elnöksége
által jóváhagyott Szervezeti és Működési szabályzat alapján tevékenykedik.

I.
AZ EDZŐI BIZOTTSÁG CÉLJA
Az MKSZ tagok edzőinek érdekvédelme, az edzőképzés támogatása, korszerű
sporttudományi ismeretek terjesztése, támogatása, ezeken keresztül a karate színvonalának
emelése, mindez az egészség megőrzése mellett.
A Magyar Karate Szakszövetség Edzői Bizottságának célja, hogy az övfokozat megkötéssel a
különböző edzői szintekre az ott elvárható szakmai ismerettel rendelkezők nyerjenek
felvételt, hogy a képzések elvégzése után minél magasabb elméleti és sportszakmai tudással
rendelkezők oktassanak a sportágban.

II.
AZ EDZŐI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE
1. Hivatalosan együttműködik az edzőképzésben résztvevő Oktatási Intézményekkel a
többszintű
karate
tanfolyamok,
képzések,
vizsgák
szervezésében,
vezetésében/rendezésében.
2. Kidolgozza az edzőképzésekhez szükséges szakmai, elméleti-gyakorlati anyagot.
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3. A különböző szintű edzőképzések során az oktatás-képzés, a Magyar Karate
Szakszövetség három versenyrendszere szerint folyik, segítve ezzel a hivatalos stílusok
tradicionális oktatását, megismertetve a jövő edzőit a sporttudományokkal.
A három versenyrendszer:
WKF
KNOCK DOWN, FULL-CONTACT
IPPON SHOBU
4.

Országos szinten összefogja, szervezi és vezeti a Magyar Karate Szakszövetség
egyesületei, és stílusszövetségei részére rendezett továbbképzéseket. A kiemelt (10 klub,
min. 300 fő) stílus szövetségek, az EB-vel előzetes egyeztetést követően (szakmai program)
önálló továbbképzéseket is szervezhetnek.
5. Ellenőrzi a karate klubok törvényes működését, feltárja és további intézkedésre az
Alelnökök és az Elnökség felé megküldi az illegálisan tevékenykedő edzésvezetők és
klubok névsorát.

III.
AZ EDZŐI BIZOTTSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
1. A Magyar Karate Szakszövetség Elnöksége által választott önálló szakmai testület, élén
a Magyar Karate Szakszövetség Elnöksége által kinevezett elnökkel. Tagjait és Elnökét a
Magyar Karate Szakszövetség Elnöksége választja meg 5 éves időtartamra, esetleges
visszahívásukra is az MKSZ Elnöksége jogosult. Az Edzői Bizottsági tagság a választás
elfogadásával jön létre. A bizottság hatáskörét az MKSZ Elnökségének felhatalmazása
útján gyakorolja. Beszámolással is neki tartozik.
2. A bizottsági tagság feltétele:
a) legmagasabb sportszakmai végzettség (TF szakedző),
b) aktív edzői és /vagy aktív karate múlt
c) szakmai anyagok készítése, publikálása
d) erkölcsi és etikai feddhetetlenség
e) rendszeres részvétel az Edzői Bizottság által rendezett továbbképzéseken és a MET
továbbképzésein
3. Tagjai:
Három fő, a három versenyrendszer képviseletében,
- elnök
- tagok (2fő)
Az EB a hatékonyabb szakmai munka érdekében a versenyrendszerek szerint további
szakmai albizottságokat hozhat létre.
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Az EB adminisztrációs feladatait az MKSZ titkársága látja el. Az EB elnöke a titkárság
igénybevételével gondoskodik a Bizottság üléseinek jegyzőkönyveiről, valamint a különböző
nyilvántartások vezetéséről és azok megőrzéséről.

IV.
AZ EDZŐI BIZOTTSÁG FELADATA
1. Az Edzői Bizottság feladata ellátása során kidolgozza – a TF-fel és más oktatási
intézménnyel egyeztetve – a többszintű edzőképzés szakmai anyagát és feltételeit, mely
figyelemmel van a tradíciókra, és a mai hatékony és sikeres versenyzést elősegítő
feladatokra.
2. Kiválasztja a magyar sajátosságoknak megfelelő nevelési célt, figyelembe véve a
nemzetközi sportági realitásokat, tényeket, stb.
3. Az oktatás feladataként kezeli az életmód szerinti karate gyakorlás kérdéseit, továbbá a
testkultúra részeként tekinti a különböző szinteken elvárt mozgásműveltség beépítését a
karatéka személyiségébe.
Alapvető kritérium az életkori fogékonyság, a tanulási hatékonyság szerinti oktatás.
4. Az oktatás célja, hogy a sportági képzésben résztvevő edzők képesek legyenek fejleszteni
a fiatal sportolók versenyszellemét, önmegvalósító győzni akarását és többszintű
szocializálását (pl. sportszerű viselkedés, tisztelet, becsület,…)
5. Kidolgozza az edzőképzések, tanfolyamok sportági jelentkezési feltételeit.
6. Tájékoztatja (honlap, e-mail) a Magyar Karate Szakszövetség tagjait a különböző
intézményeknél induló edzőképzésekről és azok feltételeiről
7. Megszervezi és vezeti az MKSZ saját képzéseit, biztosítja a megfelelő helyszínt és az
előadókat.
8. Szervezi és vezeti az edzői tanfolyamok végén a modulzáróvizsgákat.
9. Kidolgozza a záróvizsga tételeit, és mint kérdező tanár, és/vagy mint szakszövetségi
képviselő, VB tag részt vesz azokon.
10. Szintek szerint (3) nyilvántartja és honlapján közzéteszi a MKSZ végzett edzőinek
névsorát.
11. A stílusszövetségekkel is együttműködve kidolgozza az edzők továbbképzésének
feltételeit és a képzések elméleti és gyakorlati anyagát.
12. Gondoskodik a Magyar Karate Szakszövetség edzőinek a kétévenként kötelező szakmai
továbbképzéséről. Ellenőrzi és nyilvántartja a résztvevőket, az edzői licencek kiváltását,
ill. kiadását. Ennek érdekében együttműködik a kiemelt stílusszövetségekkel.
13. Az MKSZ EB honlapján közzéteszi az érvényes edzői licenc-el rendelkezők névsorát. Az
edzői képesítéseket és a továbbképzéseket bejegyzi a BUDO PASS-ba.
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14. Személyi javaslatot tesz az MKSZ válogatottjának szövetségi kapitányi és válogatott
edzői feladatait ellátók személyére, ill. a pályázati kiírási feltételeire.
Évente értékeli a válogatott edzői karának tevékenységét.
15. Segít a Válogatott hatékony és sikeres felkészülését elősegítő stratégiai terv
kidolgozásában (Olimpia), hogy megkezdjük a felzárkózást az egyre dinamikusabban
fejlődő nemzetközi élmezőnyhöz.
16. Együttműködik a Versenybizottsággal a Magyar Bajnokságok és az MKSZ
Válogatottját érintő hazai versenyek kiírásának és a különböző korosztályok és
kategóriák versenyzőinek fejlődését elősegítő versenyrendszerek kialakításának
feltételeiről, ezzel is segítve a későbbi versenyzői karrier megalapozását.
17. A hatékonyabb felkészülés érdekében - a Bírói Bizottsággal együttműködve
gondoskodik az edzők tájékoztatásáról, a hazai és nemzetközi versenyeken érvényes,
aktuális szabályok (trend) megismertetéséről.
18. Sportegészségügyi és sporttudományi kérdések megoldása érdekében együttműködést
keres a Szövetség Orvosi Bizottságával, a TF-fel, a Sportkórházzal, a MET-tel és más
Szövetségek megfelelő bizottságaival.
19. Elkészíti az előző éves beszámolót és eljuttatja a Magyar Karate Szakszövetség
Elnökségének.
20. Elkészíti a Bizottság éves programtervét, a költségvetésére vonatkozó javaslatát és
átadja az MKSZ Elnökségének.
21. Tanulmányi segédleteket (tankönyvek, jegyzetek), segédanyagokat és módszertani
útmutatókat készít.
22. Szűkség esetén kibővíti a NUPI által elfogadott - a honlapján is közzétett –
utánpótláskorúak karate tantervének követelményrendszerét, a felsőfokú intézmények
hallgatóira vonatkozó követelményrendszerrel.
23. Előkészíti, szervezi és felkészíti az edzőket a sportiskolákban való karate oktatás
feltételeinek teljesítésére.
24.

Kidolgozza a szakmai rangsor, hierarchia rendszerét a szakirányú képzettség, az
eredményesség és az edzői munkával eltöltött idő szerint, ezzel segítve a sportági
érdekeket, a fejlődést szolgáló személyi döntéseket.

25.
Kiemelt feladatának tekinti a Sportág új kihívásainak történő megfelelését, az
Olimpiai programba bekerült Karate edzőinek igény szerinti sportszakmai támogatását, az
edzők ezzel megnövekedett presztízsének fenntartását.
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V.
Az EDZŐI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
A Magyar Karate Szakszövetségben, az edzőképzésben az országosan, törvényileg előírt
edzői kategóriák használatosak.
Az Edzői Bizottság előzetes munkaterv alapján, legalább félévente, illetve szükség szerint
ülésezik. Döntéseit 2/3-os szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.
Szavazáskor döntési kötelezettség áll fenn. A sportszakmai, ill. az elismert
szabályrendszereket érintő általános kérdésekben testületileg döntenek a javaslatokról.
1. A Bizottság összehívása. A Bizottságot összehívhatja:
- a mindenkori elnök előzetes időpont egyeztetés után
- a bizottság két tagja, ha azt írásban az indok megjelölésével kérik
- a MKSZ elnöke, illetve a felügyelettel megbízott alelnöke
2. Az Elnök hatásköre és feladatai:
- összehívja a bizottságot
- koordinálja a bizottság munkáját
- előkészíti és vezeti a bizottsági üléseket
- elkészíti az ülések jegyzőkönyvét
- kapcsolatot tart a MKSZ szervezeteivel, a képzési intézményekkel, szakmai
fórumokkal, más szövetségek bizottságaival
- képviseli az Magyar Karate Szakszövetséget és az EB-t a szakmai záróvizsgákon,
szakmai fórumokon
3. Tagok hatáskörei és feladatai:
- részt vegyen a Bizottság munkájában és ott személyes tevékenységével aktívan
elősegítse a MKSZ eredményes működését
- részt vegyen a Bizottság által meghatározott, illetve lefolytatott ellenőrzéseken,
vizsgálatokon
- részt vegyen a Bizottság ülésein, javaslatokat tegyen az ülések napirendjére a
MKSZ-t érintő bármely, a Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben
- amennyiben a Bizottság ülésén valamely előterjesztéssel nem ért egyet, és
ellenvéleményét a vita után is fenntartja, kérje annak felvételezését az ülés
jegyzőkönyvébe
- javaslatot tegyen a Bizottság üléseinek összehívására
- az Edzői Bizottság Elnökének felkérése alapján képviselje a Bizottságot
4. A Bizottság ülésein a tagokon kívül részt vesz:
a) a MKSZ Elnöke
b) a MKSZ azon tagja, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette, az EB
Elnökének meghívása alapján
c) a külső szakértő, aki a Bizottság felkérésére vizsgálatot, szakvéleményt készített
d) tanácskozási joggal azok, akiket az Elnök meghív, illetve felkér, illetve azok,
akiket az esetleges döntés kiemelten érint.
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5. Döntés a javaslatokról, határozatokról:
Minden jelenlévő tagnak egy szavazata van
- a Bizottság szavazatait általában kézfeltartással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az ülésen elnökölő szavazata dönt.
- a bizottsági ülésen bármely tag javaslatára az Elnök titkos vagy név szerinti
szavazást, illetve zárt ülést is elrendelhet.
6. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell:
a) az ülés helyét és idejét
b) a megjelentek nevét
c) a napirendet
d) a beszámolókat és a hozzászólásokat, ill. az azokra adott válaszok tartalmi
összefoglalását
e) a határozatokat
f) a szavazások eredményét és a szavazások után is fenntartott véleményeltéréseket,
névszerinti megjelöléssel
g) mellékletben az előterjesztéseket, jelentéseket, valamint a jelenléti ívet
A jegyzőkönyveket elérhetővé kell tenni azok részére, akiket a döntések érintenek.

VI.
Az EDZŐI BIZOTTSÁG TAGJAINAK KÖTELESSÉGE
1. Rendszeres részvétel az Edzői Bizottság és a MET által rendezett továbbképzéseken
és lehetőség szerint, az adott szabályrendszer elismert nemzetközi képzésén,
továbbképzésén.
2. Csak a Magyar Karate Szakszövetség Edzői Bizottsága által is tudott és jóváhagyott
képzéseket és továbbképzéseket tarthatja.
3. Az EB tagjai kötelesek legjobb tudásuk szerint felkészülni az előadásokra, az ott, ill.
bármikor az edzők részéről felmerülő kérdéseket minél hamarabb megválaszolni.
4. Az EB tagjai a képzéseken és a továbbképzéseken kötelesek a karate-do szellemének
megfelelően viselkedni és azt megkövetelni a résztvevőktől is.
5. Az adott képzéseket szervező és azon közreműködő bizottsági tag köteles az
oktatáshoz szükséges feltételeket és előadókat biztosítani. A felkérést minden esetben
tudatni kell a Bizottság tagjaival.
6. Ha a képzésben, továbbképzésben közreműködő EB tag megsérti az EB által előírt
feltételeket és nem a tőle elvárható módon tevékenykedik vagy viselkedik, a Bizottság
kötelessége írásban jelezni azt az MKSZ Elnöksége felé.
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VII.
EDZŐI-EGYESÜLETI JOGOSULTSÁGOK, ENGEDÉLYEK
ELLENŐRZÉSE
A kezdeményezés célja, az illegális edzői tevékenységek feltárására, ellenőrzésére országos
szinten.
Az MKSZ EB - Elnökség által hivatalosan megbízott - ellenőrének feladata:
- Feltérképezni az országban illegálisan karatét oktató klubokat.
- Tájékoztatást, felvilágosítást nyújtani ezen klubok számára a törvényes működés
lehetőségeiről.
- Felkérni őket közvetlenül az MKSZ- el, vagy annak valamelyik hivatalos
stílusszervezetével való együttműködésre.
- Elutasítás esetén tájékoztatni a képviselőjüket annak várható következményeiről.
- Ellenőrzési, csatlakozási javaslatról felvett jegyzőkönyvet a Jogi Bizottságnak
továbbítani.
A további intézkedés az MKSZ Elnökségének és Jogi Bizottságának kompetenciája.

Mellékletek:
1) Országos edzőképzések
2) Kormányrendelet az edzői tevékenységekhez szükséges képesítésekről

ZÁRADÉK

Jelen Szabályzatot a Magyar Karate Szakszövetség Elnöksége 2011. …. napi ülésén
elfogadta és 2011.
hó .. napjával hatályba léptette.
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1. sz. melléklet:
A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint, 2005. január 01-től csak
államilag elismert végzettséggel lehet sporttevékenységet (edzői) folytatni.
Magyarországon a különböző szintű edzőképzéseket (OKJ és felsőfok), csak az arra jogosult
Intézmények indíthatják.
A Magyar Karate Szakszövetség Edzői Bizottsága minden évben felteszi a honlapjára a
MKSZ-el kapcsolatot tartó, szakképzéseket vezető Intézmények tájékoztatóját.

I. OKJ ALAP ÉS KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉS
AZ EDZŐKÉPZÉSEKRE VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
1. Az általános felvételi követelményeket a képzést folytató Intézmény határozza meg.
2. A karate sportág szakmai felvételi követelményeit a Magyar Karate Szakszövetség Edzői
Bizottsága határozza meg, az MKSZ Elnökségének jóváhagyásával.
3. A Magyar Karate Szakszövetségben a szakmai előmenetel vizsgafokozatokban mérhető.
A Magyar Karate Szakszövetség Edzői Bizottsága azt szeretné elérni, hogy az övfokozat
megkötéssel a különböző edzői szintekre az ott elvárható szakmai ismerettel rendelkezők
nyerjenek felvételt, hogy a képzések elvégzése után minél magasabb elméleti és
sportszakmai tudással rendelkezők oktassanak a sportágban.
4. A karate szakképzésekre jelentkező tanulókra vonatkozó feltételek meglétét, amit a
szakképzést vezető Intézményekhez be kell nyújtani (attól függően, hogy az Egyesület
hova tartozik): a Szakszövetségnek, az EB javaslata alapján, vagy a stílusszövetségnek
kell igazolnia.
5. Az országos edzői tanfolyamokra a következő feltételekkel lehet jelentkezni
- sportoktató képzés: minimum 3. kyu
- sportedző képzés: minimum 1 kyu
- felsőfokú képzés: minimum 2. dan (regisztrált)
- aktív karate jelen/ múlt
- érvényes Magyar Karate Szakszövetségi tagság igazolása (Budo Pass-ban).
6. Magyarországon csak a Magyar Karate Szakszövetség Edzői Bizottságának tagjai,
illetve az EB által megbízott és megfelelő (felsőfokú) edzői képesítéssel rendelkező
személy tarthat hivatalos edzői szakmai gyakorlatot és vizsgát.
7. A megszerzett edzői képesítéseket az Edzői Bizottság illetékes tagja jegyezheti be a
Magyar Karate Szakszövetség hivatalos okmányába (Budo Pass).
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HIVATALOS SPORTOKTATÓ/EDZŐI VIZSGÁK
1. A sportági gyakorlati képzés (sportoktatóknak két félév 90ó kontakt és 150ó nem
kontakt, edzőknek 3 félév 150+150óra) modulzáró vizsgával fejeződik be, aminek megléte
szükséges a záróvizsgához.
2.

3.

A sportoktatói/edzői záróvizsgákat az elméleti képzést folytató intézmények és a
vizsgaszervezésre jogosult intézmények írják ki.
Záróvizsgára csak sikeres (általános elméleti és sportági gyakorlati) írásbeli
modulzáró vizsgák után lehet jelentkezni.
Komplex záróvizsgák:
Sportoktatói:
- 2 szóbeli elméleti tétel (egészségügy és edzéselmélet)
- 1 spotági gyakorlati
Sportedzői:
- 3 szóbeli elméleti (egészségügy, edzéselmélet és gimnasztika)
- 1 sportági gyakorlati
A záróvizsga Vizsgabizottságának összetétele:
- a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által delegált vizsgaelnök,
- és két tag
- a képző által delegált tag (sportági képviselő)

II. Felsőfokú (TE) képesítések BSc és MSc képzés, Szakedző képzés
A felsőfokú MSC karate sportági képzések beindítására a TE –vel a tárgyalások folyamatban
vannak. A „hagyományos” szakedző képzés 2017. évtől indul!

2. sz. melléklet:
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet
a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének f)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza.
2. § A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
alapján bejegyzett fő tevékenysége „93.19. Egyéb sporttevékenység”, „93.29. Máshová nem
sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” vagy „96.04. Fizikai közérzetet
javító szolgáltatás”, egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére
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munkaszerződést, megbízási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktató,
sportedző, rekreációs mozgásprogram-vezető animátor, aqua tréner, fitness instruktor,
gyermekkori mozgásprogram-vezető, orientális táncoktató, személyi edző, szenior tréner és
wellness tanácsadó szakirányokban, szakedző, okleveles szakedző, testnevelő tanár,
okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógy testnevelő tanár vagy gyógytornász képesítéssel
rendelkeznek.
3. § (1) 2012. december 31-ig mentes a szakedzői, okleveles szakedzői képesítés
megszerzésének kötelezettsége alól az az edző, aki a 60. életévét 2009. december 31. napjáig
betölti, és a sportágában legalább öt évig folyamatos edzői tevékenységet végzett. A
mentesség fennállását az érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) igazolja.
(2) A kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium)
kell benyújtani.
(3) A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági
szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) az
igazolását az edzői tevékenységről.
(4) E rendelet értelmében kiemelkedően eredményes edzői tevékenységnek minősül a
sportoló által felnőtt, illetve a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban olimpián, világvagy Európa-bajnokságon, valamint speciális világjátékon elért 1-6. helyezés.
4. § A sportszövetség - szabályzatában meghatározottak szerint - köteles sportszervezet
tagjai tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokat érvényesíteni.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2)
(3) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:
a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a
rekreáció szakokon szerezhető képesítésekkel,
b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár,
valamint a sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel,
c) testnevelő-edző (a sportág megjelölésével) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű
szakedzői szakon szerezhető képesítéssel,
d) sportszervező alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű sportmenedzser szakon
szerezhető képesítéssel,
e) rekreációszervezés-egészségfejlesztés (rekreáció szervezés szakirány) alapfokozatot adó
szak a főiskolai szintű rekreáció szakon szerezhető képesítéssel egyenértékű képesítést
igazol.
(4) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:
a) segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel,
b) a sportszervező és a sportvezető, - szervező (menedzser) képesítések a sportszervező,
- menedzser képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.
(5) E rendelet alkalmazásában a korábban a táncsportban szerzett „B” vagy „C” kategóriás
művészeti oktatói engedély a táncpedagógus képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.
(6) Az Stv. 77. § p) pontja alapján a sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy
sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek
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minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága versenyrendszerében mely edzői
tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel.
(7) A sportszövetség szabályzatában foglaltak megvalósulását a minisztérium a
sportszövetség által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján ellenőrizheti.

(8)Melléklet a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelethez

JEGYZÉK
az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekről
Jelmagyarázat
a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés
k = középfokú képesítés
r = ráépülés (a bementi követelményt a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg)
t = szakirányú továbbképzési szak
f = felsőfokú szakképzettség
Tevékenység

Képesítés/szakképzettség megnevezése

1. Nevelési-oktatási intézménynél
sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
sportszolgáltatás nyújtása, a diákok versenyekre rekreációs mozgásprogram-vezető következő
való felkészítése
szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness
instruktor (r), személyi edző (r), wellness
tanácsadó (r), gyermekkori mozgásprogramvezető (r), orientális táncoktató(r); testnevelő
tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), szakedző
(f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f),
rekreáció-szervező (f), rekreációszervezőegészségfejlesztő (f),
okleveles rekreáció-irányító (f)
2. Természetes személy vagy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet által végzett
egészségmegőrző és sportfoglalkozások
(edzésprogramok) szervezése

sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai:
animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor
(r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r),
orientális táncoktató (r), személyi edző (r),
szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r);
fitness-wellness asszisztens (k), sportszervező, menedzser (k), szakedző (f), testnevelő-edző (f),
okleveles szakedző (f), sportszervező (f),
sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser
(f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő
tanár (f),
rekreáció-szervező (f), rekreáció-szervezőegészségfejlesztő (f), okleveles rekreációirányító (f),
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okleveles gyógytestnevelő tanár (f)
3. Természetes személy vagy a Ptk. 685. § c)
sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
pontja szerinti gazdálkodó szervezet által
sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai:
(edzésprogramok) vezetése
animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor
(r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r),
orientális táncoktató (r), személyi edző (r),
szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r);
szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles
szakedző (f), gyógytornász (f), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreációszervező (f), rekreáció- szervezőegészségfejlesztő (f), okleveles rekreációirányító (f), okl. gyógy testnevelő tanár (f)
4. Edzői tevékenység végzése, a sportolók
versenyekre való felkészítése

sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár
(f), testnevelő-edző (f), szakedző (f),
okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f)

5. Sportszervezeteknél mozgásterápiás, sport
rehabilitációs szolgáltatások irányítása

preventív mozgásterapeuta (t), humánkineziológus (f),
okleveles humánkineziológus (f), okleveles
gyógytestnevelő tanár (f), gyógytornász (f)

6. Sportszövetségnél (a nemzeti
válogatottaknál) vezetőedzői, szövetségi
kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző
segítése

szakedző (f), okleveles szakedző (f), illetve az
adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű
állami sportszakmai képesítés; testnevelő-edző
(f), táncpedagógus (f)

7. Sportszövetség, valamint a nemzeti
sportszövetségek hivatali munkáját irányító
(főtitkár vagy azzal azonos feladatokat ellátó)
személy*

sportszervező, - menedzser (k), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező
(f), rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f),
okleveles sportmenedzser (f)

8. Helyi önkormányzatok sportigazgatási
szerveinél szakreferensi feladatok ellátása*

sportedző(k), -szervező, - menedzser (k),
sportszervező (f), sportmenedzser (f), oklev
sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), okl.
testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f),
szakedző (f), okleveles szakedző (f), testnevelő-edző
(f),
rekreáció-szervező - egészségfejlesztő (f),
okleveles rekreáció-irányító (f), humánkineziológus (f),
okleveles humánkineziológus (f)

9. Sportszervezeteknél, sportszövetségeknél masszázs
kezelések végzése
10. Sportmasszőr-vállalkozások vezetése

sportmasszőr (k)
sportmasszőr (k), humánkineziológus (f), okleveles
humánkineziológus (f)
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11. Lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, lovastúra-vezető (k), sportedző (lovas sportágban) (k),
pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátása
lovaskultúra oktató (t)
12. Fitness-wellness asszisztensi tevékenység ellátása
fitness - wellness asszisztens (k)
13. Szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos,
sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs
szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjainak
mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor
összeállítása, megszervezése és vezetése
(r), aqua tréner (r); testnevelő tanár (f), okleveles
testnevelő tanár (f), szakedző (f), okleveles szakedző (f),
testnevelő-edző (f), okleveles gyógy testnevelő tanár (f),
gyógytornász (f)
14. Uszodákban, medencével rendelkező szállodákban,
sportedző (úszás, vízilabda sportágban) (k), rekreációs
aqua-parkokban vízi rekreációs foglalkozások tervezése, mozgásprogram-vezető következő szakiránya: aqua tréner
szervezése és vezetése
(r); szakedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), okleveles
szakedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), testnevelőedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), gyógytornász (f),
okleveles gyógy testnevelő tanár (f)
15. Sportszervezeteknél, fitness termekben,
sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs
táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és
mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor
művelődési házakban fitness programok szervezése és
(r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogramvezetése
vezető (r), személyi edző (r), szenior tréner (r); szakedző
(f), okleveles szakedző (f),táncpedagógus (f), testnevelő
tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanáregészségtan tanár (f), okleveles gyógy testnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (f)
16. Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és
sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs
vezetése a közoktatási intézmények - kiemelten a 4-8 éves mozgásprogram-vezető következő szakiránya:
korosztály - tanórán kívüli és szünidei sport-rekreációs
gyermekkori mozgásprogram-vezető (r); szakedző (f),
foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részére
okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanáregészségtan tanár (f), okleveles gyógy testnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (f)
17. Sportszervezeteknél, táncklubokban, fitness
rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya:
termekben, szabadidőközpontokban és művelődési
orientális táncoktató (r); táncpedagógus (f)
házakban orientális tánctanfolyamok programjának
szervezése és vezetése
18. sportszervezeteknél, sportlétesítményekben,
sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs
szabadidőközpontokban és művelődési házakban - az
mozgásprogram-vezető következő szakiránya: személyi
egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként edző (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f),
edzések tervezése és közreműködés azok végrehajtásában, táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles
a résztvevők egészséges életvitelének kialakításában
testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f),
okleveles gyógy testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező(f)
19. sportszervezeteknél, sportlétesítményekben,
sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs
szabadidőközpontokban, művelődési házakban, idősek
mozgásprogram-vezető következő szakirányai: személyi
klubjában, fitness termekben, szabadidős
edző (r), szenior tréner (r); szakedző (f), okleveles
programszervező cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f),
és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával
okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanáréletminőség-javító foglalkozások szervezése és vezetése
egészségtan tanár (f), okleveles gyógy testnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (f)
20. a wellness turizmus és az egészségorientált
rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya:
szolgáltató ipar területén szakértőként közreműködés
wellness tanácsadó (r); sportmenedzser (f), okleveles
modern, közérzetjavító és élmény-gazdag szolgáltatásokat sportmenedzser (f), rekreáció-szervező (f),
nyújtó sport-rekreációs létesítmények tervezésében,
rekreáció- szervező- egészségfejlesztő (f), okleveles
kivitelezésében és üzemeltetésében
rekreáció-irányító (f)
Megjegyzés:
A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb
szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint a 289/2005. (XII. 22.) Korm.
rendelet szerinti jogi és igazgatási területen szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség.
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