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Képesítési szabályzat

Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E13/2014 számú határozatával
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Képesítési szabályzat

1. § A szabályzat célja
(1) Jelen szabályzat célja a frizbi sportok területén tevékenységet végző sportszakemberek megnevezése,
képesítési követelményeinek meghatározása a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.),
valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések
jegyzékéről szóló 157/2004 (V.18.) kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) által előírt szakmai
előírások alapján. Jelen szabályzatban előírt végzettségi szint és a szakképesítés megléte az alkalmazás,
megbízás kötelező előfeltétele.

2. § A szabályzat hatálya
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan sportszakemberre, aki MFSZ tag sportszervezetben,
szervezeti egységében bármilyen tevékenységet végez, valamint az MFSZ által kiírt (szervezett, rendezett)
sportrendezvényen sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el.

3. § Alapfogalmak
(1) Frizbi sportok: A WFDF által „disc sport”-ként meghatározott, és a WFDF által rögzített szabályoknak
megfelelő feltételekkel játszott egyéni vagy csapat repülő korong sportok (csapat frizbi sportok pl: ultimate,
DDC; egyéni frizbi sportok pl: disc golf, freestyle).
(2) Sportszakember: Az Stv. 77. § p) pontjában foglaltak alapján a frizbi sportokban az a természetes személy,
aki:
a) edzői,
b) szövetségi kapitányi,
c) sportorvosi,
d) gyúrói, masszőri
tevékenységet folytat munkaviszonyban, megbízási, illetve polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi
munkában, illetve sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.

4. § Edzőkre vonatkozó szakképesítési követelmények
(1) Az MFSZ-nél, annak tagszervezeteinél az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való
felkészítését végzi.
(2) Az MFSZ tagszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmény a
Kormányrendelet mellékletének 4. pontjában feltüntetett: sportoktató, sportedző, testnevelő tanár,
okleveles testnevelő tanár, testnevelő-edző, szakedző, okleveles szakedző képesítés valamelyikének a
megléte.

5. § Szövetségi kapitányra vonatkozó szakképesítési követelmények
(1) A szövetségi kaptány az MFSZ Szervezeti és működési szabályzatában foglalt feladatokat látja, továbbá
irányítja a válogatott koordinátorok munkáját.
(2) Az MFSZ Szövetségi kapitányi tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények: a
Kormányrendelet mellékletének 6. pontjában feltüntetett testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár,
testnevelő-edző képesítések valamelyikének megléte.

6. § Sportorvosra vonatkozó szakképesítési követelmények
(1) Az MFSZ-nél, annak tagszervezeteinél a sportorvos a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII.13)
kormányrendelet 5. §-ban foglalt feladatokat látja el.
(2) A sportorvos az a szakorvos, aki tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról szóló 215/2004 (VII.13) kormányrendeletben meghatározottak szerint folytatja, és aki
szakképesítését a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint szerezte.

7. § Gyúróra, masszőrre vonatkozó szakképesítési követelmények
(1) Az MFSZ-nél, annak tagszervezeteinél sportolók bemelegítését, regenerálódását elő-utókezelését gyúrók és
sportmasszőrök segíthetik.
(2) A gyúró, masszőr tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmény: a Kormányrendelet
mellékletének 9. pontjában feltüntetett sportmasszőri képesítés megléte.
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8.§ Hatálybalépés
(1) A Szabályzat 2014. március 24. napján lép hatályba.
(2) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény és a sport területén
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004 (V.18.)
kormányrendelet rendelkezései alkalmazandók.

Kramer Péter
elnök
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