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A MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTSÁG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA
A Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) Elnöksége hatáskörében eljárva, a
sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések
jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának
(6)-(7) bekezdései, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv) 77. § p)
pontja alapján a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg, hogy az
MPB az tagszervezetei által és az MPB saját működtetésében lévő sportágban az egyes
tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek
sportszakembernek.
1. § A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya
(1)

A Szabályzat hatálya kiterjed az MPB-vel tagsági viszonyban álló sportszervezetekre, a
sportszervezeteknél a 3. §-ban meghatározott tevékenységet folytató
sportszakemberekre, továbbá az MPB-nél tevékenységet folytató sportszakemberekre.
2.§ A szabályzat alkalmazása

(1)

A Szabályzat alkalmazása során elsősorban a Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni és
betartani.

3.§ Az MPB tevékenységében résztvevő sportszakemberek és képesítésük meghatározása
(1)

Az MPB a Stv-ben foglaltakkal összhangban, működése során a Stv 77. § p) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelelő személyeket tekinti sportszakembernek.
Az MPB a Szabályzat 3.§ (1) bekezdés alapján a kimondottan sporttevékenységet ellátó
sportszakemberek munkavégzéséhez az alábbi képesítés1 meglétét határozza meg:
a) Az MPB ügyintéző és képviseleti szervének vezetése (főtitkár);
Szükséges képesítés: sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező (f), rekreáció-menedzser (f),
sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f)
b) Sportigazgatói feladatok ellátása az MPB-nél;
Szükséges képesítés: nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben
szerzett legmagasabb szintű végzettség (a), szakedző (f), okleveles szakedző (f),
illetve az adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai
képesítés; testnevelő-edző (f).
c) Sportreferensi feladatok ellátása az MPB-nél;
Szükséges képesítés: sportoktató (a), nemzetközi sportszövetség által akkreditált
edzőképzésben szerzett végzettség (a), sportedző (k), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), testnevelőedző (f), szakedző (f), okleveles szakedző
(f).

(2)

1

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
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d)

e)

f)
g)

h)

(3)

Csapatvezetői feladatok ellátása az MPB-nél;
Szükséges képesítés: sportoktató (a), nemzetközi sportszövetség által akkreditált
edzőképzésben szerzett végzettség (a), sportedző (k), sportszervező, -menedzser
(k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelőedző (f), szakedző
(f), okleveles szakedző (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f).
A versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható edzői tevékenység
ellátása;
Szükséges képesítés: sportoktató (a), nemzetközi sportszövetség által akkreditált
edzőképzésben szerzett végzettség (a), sportedző (k), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), testnevelőedző (f), szakedző (f), okleves szakedző
(f).
Versenybírói feladatok ellátása MPB versenyeken;
Szükséges képesítés: sportági alap versenybírói képesítés megléte.
Sportegészségügyi feladatok ellátása;
Szükséges képesítés: sportmasszőr (k), humánkineziológus (f), okleveles
humánkineziológus (f), preventív mozgásterapeuta (t), okleveles gyógytestnevelő
tanár (f), gyógytornász (f), szakorvos (f), általános orvos (f), pszichológus (f),
dietetikus (f).
Az MPB ügyintéző szervében dolgozó, az MPB-vel munkaviszonyba álló vagy
munkavégezésre irányuló egyéb jogviszony alapján az Stv. 77.§ p) pontja szerint az
MPB által meghatározható további sportszakemberek;
• Irodavezető
• Gazdasági igazgató
• Gazdasági referens
• Kommunikációs igazgató
• Nemzetközi igazgató
• Kommunikációs referens

A jelen szabályzatban meghatározott képesítéssel való rendelkezés alól az MPB főtitkára
egyedileg méltányolandó esetben mentesítést adhat olyan személy számára, aki úgy
látja el a feladatát, hogy a feladat ellátásához előírt képesítés megszerzésére irányuló
képzésben már folytat, vagy a kérelmének beadásától számított maximum egy éven
belül kezdi el a tanulmányokat. Ebben az esetben a mentesség kizárólag a tanulmányok
rendes időben történő, sikeres befejezéséig adható meg.
4.§ A szabályzat rendelkezéseinek betartása

Az MPB köteles és jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat rendelkezéseinek
betartását.
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