Magyar Szörf Szövetség

A szörf sportágban a
kötelező képesítési követelmények előírására vonatkozó szabályzata
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján

Elfogadás dátuma: 2008. március 5.
Hatályos: 2008. március 5.

1. §
A képesítési követelmények szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed, a Magyar
Szörf Szövetség (a továbbiakban: SZÖVETSÉG) szervezeti egységeire és tagszervezeteire,
valamint a szerződéses partnereire.

2. §
A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény alapján bejegyzett
főtevékenysége „92.62. Egyéb sporttevékenység”, „92.72 Máshová nem sorolható egyéb
szabadidős tevékenység”, vagy „93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás”, egészségmegőrző
és sportszakmai tanfolyamok vezetésére munkaszerződést, megbízási szerződést,
vállalkozási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktatói, sportedzői,
szakedzői vagy testnevelő tanári képesítéssel rendelkeznek.

3. §
(1) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:
a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak, a testnevelő tanár, valamint a rekreáció
szakokon szerezhető képesítésekkel,
b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak, a testnevelő tanár, valamint a
sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel
egyenértékű képesítést igazol.
(2) 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.

4. §

A szövetség meghatározza, hogy sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen
képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága
versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői képesítéssel.
Jelmagyarázat:
a = alapfokú képesítés
k = középfokú képesítés
f = felsőfokú képesítés
Tevékenység
1. nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás
nyújtása, a diákok versenyekre való felkészítése
2. az egyéni vagy társas vállalkozás formájában
végzett egészségmegőrző és sportszakmai
tanfolyamok szervezése
3. az egyéni vagy társas vállalkozás formájában
végzett egészségmegőrző és sportszakmai
tanfolyamok vezetése
4. edzői tevékenység végzése, a sportolók
versenyekre való felkészítése
5. sportszervezeteknél mozgásterápiás,
sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása
6. helyi önkormányzatok sportigazgatási
szerveinél szakreferensi feladatok ellátása*
7. sportszervezeteknél masszázs kezelések végzése
8. sportmasszőr-vállalkozások vezetése
9. lovasturista-csoportokkal kapcsolatos
idegenvezetői, pénzügyi, vendéglátói
tevékenység ellátása

Képesítés megnevezése
testnevelő tanár (f), testnevelőrekreációs tanár (f)
sportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f),
sportszervező menedzser (k), sportmenedzser (f),
testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
sportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f),
testnevelő tanár (f)
sportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f)
táncsoportban táncpedagógus (f)
humánkineziológus (f), gyógytestnevelő tanár (f)
sportszervező, -menedzser (k), sportmenedzser (f),
testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
sportmasszőr (k)
sportmasszőr (k)
lovastúra-vezető (k)

Megjegyzés:
A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés
vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.
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