
1 
 

 

 

 

 

 

 

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Triatlon Szövetség 

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 



2 
 

 

A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény – a továbbiakban Stv.- 23. § (1) bekezdésének g) pontja, 79.§ (1) bekezdésének bf) 

pontja, a 77. § p) pontja, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítések jegyzékéről szóló, többször módosított 157/2004 (V.18.) 

Kormányrendelet – a továbbiakban Kormányrendelet –, valamint az MTSZ által irányított 

(szervezett, rendezett) triatlon sportág versenyrendszerében az alábbi képesítési szabályzatot 

alkalmazza és fogadja el: 

 

1. § 

A Szabályzat célja 

A szabályzat célja a triatlon sportág területén tevékenységet végző sportszakemberek 

megnevezése, képesítési követelményeinek meghatározása az Országos Képzési Jegyzékben 

(OKJ) közzétett sportszakmai, sportigazgatási szakképesítések és a versenyszabályzatában 

rögzített szakmai előírások alapján. Jelen szabályzatban előírt végzettségi szint és a 

szakképesítés megléte az alkalmazás, megbízás kötelező előfeltétele.  

2. § 

A Szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Triatlon Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) 

tagsági viszonyban álló sportszervezetekre, a sportszervezeteknél minden olyan 

sportszakemberre, aki az MTSZ tagszervezetében, szervezeti egységében, irodájában 

bármilyen jogviszonyban alkalmazásban áll, valamint az MTSZ által kiírt (szervezett, 

rendezett) sportrendezvényen sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el illetve sport-

foglalkozást folytat. 

3. § 

A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények 

1) Sportszakember a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában foglaltakon túl, és 

azzal összhangban a triatlon sportágban az a természetes személy, aki:  

a) edzői,  

b) szövetségi kapitányi,  

c) főtitkári,  

d) menedzseri, 

e) technikai felügyelői 

f) versenybírói,  

g) sportorvosi  

h) gyúrói, masszőri  
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tevékenységet folytat munkaviszonyban, megbízási vagy egyéb polgári jogi jogviszonyban, 

avagy társadalmi munkában. 

a) Edző 

Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi. Az MTSZ 

sportszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmény 

a Kormányrendelet mellékletének 4. pontjában feltüntetett 

 triatlon, úszó, kerékpáros vagy atlétika sportoktató (a),  

 nemzetközi sportszövetség által akkreditált triatlon, úszó, kerékpáros vagy atlétika 

edzőképzésben szerzett végzettség (a), 

 triatlon, úszó, kerékpáros vagy atlétika sportedző (k), 

 testnevelő tanár (f),  

 okleveles testnevelő tanár (f),  

 testnevelő-edző (f),  

 szakedző (f),  

 okleveles szakedző (f), 

képesítés valamelyikének a megléte. 

b) Sportszervezeteknél mozgásterápiás sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása  

Az MTSZ sportszervezeteinél fenti tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési 

követelmény a Kormányrendelet mellékletének 5. pontjában feltüntetett 

 preventív mozgásterapeuta (t),  

 humánkineziológus (f),  

 okleveles humánkineziológus (f),  

 okleveles gyógytestnevelő tanár (f),  

 gyógytornász (f) 

képesítés valamelyikének a megléte. 

c) Főtitkár 

 

Az MTSZ hivatali munkáját irányító (vagy azzal azonos feladatokat ellátó) személy* a 

főtitkár. Az MTSZ főtitkári tevékenységének ellátásához szükséges szakképesítési 

követelményeket a Kormányrendelet mellékletének 7. pontjában feltüntetett 

 

 sportszervező,-menedzser (k), 

 testnevelő tanár (f),  

 okleveles testnevelő tanár(f),  

 sportszervező (f),  

 rekreáció-menedzser (f), 

 sportmenedzser (f),  
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 okleveles sportmenedzser(f) 

 továbbá a 289/2005. (XII.22.) Kormányrendelet szerinti jogi és igazgatási területen 

szerzett végzettség, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség  

képesítés valamelyikének a megléte.  

 

d) Vezetőedző, szövetségi kapitány 

 

Az MTSZ-nél (a nemzeti válogatottaknál) vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok 

ellátása, illetve a vezetőedző segítése tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési 

követelmények a Kormányrendelet mellékletének 6. pontjában feltüntetett 

 

 szakedző (f),  

 okleveles szakedző (f),  

 triatlon, úszó, kerékpáros vagy atlétika sportágban szerezhető legmagasabb szintű 

állami sportszakmai képesítés, 

 testnevelő-edző (f), 

képesítés valamelyikének megléte. 

e) Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és vezetése a közoktatási 

intézmények - kiemelten a 4-8 éves korosztály - tanórán kívüli és szünidei sport 

rekreációs foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részére 

A tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a Kormányrendelet 

mellékletének 16. pontjában feltüntetett 

 triatlon úszó, kerékpáros vagy atlétika sportedző (k),  

 rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya:gyermekkori 

mozgásprogram-vezető (r), 

 szakedző (f),  

 okleveles szakedző (f),  

 testnevelő tanár (f),  

 okleveles testnevelő tanár (f),  

 testnevelő tanár-egészségtantanár (f), 

 okleveles gyógytestnevelő tanár (f), 

 rekreáció-szervező (f) 

képesítés valamelyikének megléte. 

 

f) Sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban és művelődési 

házakban - az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként - edzések 

tervezése és közreműködés azok végrehajtásában, a résztvevők egészséges 

életvitelének kialakításában 
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A tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a Kormányrendelet 

mellékletének 18. pontjában feltüntetett 

 triatlon, úszó, kerékpáros vagy atlétika sportedző (k),  

 rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya:személyi edző (r),  

 szakedző (f),  

 okleveles szakedző (f),  

 testnevelő tanár(f),  

 okleveles testnevelő tanár (f),  

 testnevelőtanár-egészségtan tanár (f),  

 okleveles gyógytestnevelő tanár (f), 

 rekreáció-szervező (f) 

képesítés valamelyikének megléte. 

 

g) Sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban, művelődési 

házakban, idősek klubjában, fitness-termekben, szabadidős programszervező 

cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének 

alkalmazásával életminőség-javító foglalkozások szervezése és vezetése 

A tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a Kormányrendelet 

mellékletének 19. pontjában feltüntetett 

 triatlon, úszó, kerékpáros vagy atlétika sportedző (k),  

 rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai:személyi edző (r), szenior 

tréner (r), 

 szakedző(f),  

 okleveles szakedző (f),  

 testnevelő tanár (f),  

 okleveles testnevelő tanár (f),  

 testnevelő tanár-egészségtan tanár (f),  

 okleveles gyógytestnevelő tanár (f), 

 rekreáció-szervező(f) 

képesítés valamelyikének megléte. 

 

h) Gyúró, Masszőr  

A MTSZ-nél, annak tagszervezeteinél sportolók bemelegítését, regenerálódását elő-utó 

kezelését gyúrók és sportmasszőr(ök) végzi(k).  

A gyúró, masszőr tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelményeket külön 

jogszabály határozza meg valamint a Kormányrendelet Mellékletének 9. pontjában feltüntetett 

 sportmasszőr (k) 

képesítés megléte. 

 

i) Technikai felügyelő  
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A Technikai felügyelő az MTSZ versenyszabályzatában megjelölt képesítéssel rendelkező 

sportszakember. Egyebekben a tevékenysége ellátásához szükséges szakképesítési 

követelmények megegyeznek a versenybírókra vonatkozó képesítési követelményekkel. 

 

  

j) Menedzser  

A menedzser tevékenysége ellátásához szükséges szakképesítési követelmények 

megegyeznek a főtitkárra vonatkozó képesítési követelményekkel.  

k) Versenybíró  

A versenybíró az MTSZ versenyszabályzatában megjelölt képesítéssel rendelkező 

sportszakember. A versenybírói tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei az 

MTSZ által szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően a hazai vagy nemzetközi 

követelmények szerinti sikeres vizsga letétele.  

A versenybírókkal szemben támasztott minimális képesítési követelmény a középfokú 

végzettség.  

l) Sportorvos  

A sportorvos az a szakorvos, aki tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a 

sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII.13.) Kormányrendeletben meghatározottak 

szerint folytatja. 

4. § 

Értelmező rendelkezések 

 

Jelmagyarázat e szabályzat alkalmazásában 

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 

 

5. § 

A triatlon sportágban az alábbi edzői tevékenységi szint kizárólag szakedzői vagy okleveles 

szakedzői képesítéssel tölthető be: 

a) felnőtt szakmai koordinátor, 

b) olimpiai felkészülés szervező és koordináló vezető. 
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6.  § 

1) Az MTSZ köteles a sportszervezet tagjai tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokat 

érvényesíteni, és jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat rendelkezéseinek 

betartását. A hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén 

az MTSZ fegyelmi szabályzata értelmében az Elnökség vagy az elnök indítványára, a 

Fegyelmi Bizottság elnöke fegyelmi eljárást indíthat. 

2) Az MTSZ titkársága köteles nyilvántartást vezetni a képesítési szabályzat rendelkezései 

alapján és minden év július 15-ig köteles azt felülvizsgálni és írásban jelezni a 

hiányosságokat illetve a változásokat az elnök részére. 

3) Az e szabályzatban foglaltak megvalósulását a minisztérium és a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) az MTSZ által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján 

ellenőrizheti. 

 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

1) Jelen szabályzatot az MTSZ Elnöksége 60/2014. Elnökségi (VII.08.) számú határozatával 

fogadta el. Ez a szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 


