A MOTORSPORT TERÜLETÉN KÉPESÍTÉSHEZ
KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

2010.

2
A szabályzat személyi hatálya
1.§

Jelen szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Motorsport Szövetségben (a
továbbiakban: MAMS), szervezeti egységeinél, tagszervezeteinél tevékenykedő
sportszakemberekre.
A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények

2. § (1) Sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában
foglaltak alapján a motorsportban sportszakember az a természetes személy, aki:
a) motorsport oktatói,
b) motorsport edzői,
c) zsűri elnöki,
d) zsűri tagi,
e) zsűri titkári
f) versenyigazgatói,
g) sportfelügyelői,
h) vezetőbírói
i) versenybírói,
j) technikai felügyelői,
k) időmérői,
l) biztonsági megbízotti,
m) környezetvédelmi felügyelői,
n) sportorvosi,
o) sportmasszőri,
p) sportszervező, -menedzser,
q) sportmenedzseri
tevékenységet folytat az 1. §-ban megjelölt szervezeteknél, illetve sportmenedzser
esetében az a személy is, aki polgári jogi szerződést kötött az 1. § szerinti
szervezetekkel versenyprogram megszervezésére.
(2) A motorsport oktató és a motorsport edző a versenyzőnek a sporttevékenységre
való felkészítését végzi.
a) a sportoktatói tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmények:az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
hatáskörébe
tartozó
szakképesítések
szakmai
és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM
rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak szerint megszerzett
sportoktatói szakképesítés (szakképesítés azonosító száma: 52 813
01 0100 33 01), valamint a felsőoktatási alap- és mesterképzésről,
vagy a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.r.) foglaltak szerint
megszerzett testnevelő tanári szakképesítés, amelyek felnőtt korú
motorversenyzők felkészítésére is jogosít,
b) a motorsport
edzői tevékenység folytatásához szükséges
szakképesítési
követelmény:
az
R.-ben
foglaltak
szerint
megszerzett sportedzői szakképesítés (szakképesítés azonosító
száma: 52 813 01 0010 52 02), bármilyen szintű, életkorú
motorversenyző felkészítésére - a válogatott motorversenyző edzői
tevékenységének ellátásának (szövetségi kapitányi, szakmai
igazgatói tisztség betöltésének) kivételével – jogosít,
c) a motorsport szakedzői tevékenység folytatásához szükséges
szakképesítési követelmény: a Korm. r.-ben foglaltak szerint
megszerzett
szakedzői szakképesítés, vagy az alap- és
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
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15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben foglaltak szerint megszerzett
mesterszintű szakedzői képesítés, amelyek bármilyen szintű,
életkorú motorversenyző felkészítésére- válogatott motorversenyző
edzői tevékenységének ellátására (szövetségi kapitányi, szakmai
igazgatói tisztség betöltésére) jogosítanak.
(3) A zsűri elnök, a zsűri tag, a zsűri titkár, a versenyigazgató, a sportfelügyelő, a
vezetőbíró, a versenybíró, a technikai felügyelő, az időmérő a motorsport versenyek
lebonyolításában, illetve eredményei mérésében, regisztrálásában, hitelesítésében,
kihirdetésében résztvevő személy, aki a feladatához kapcsolódó MAMS, FIM, UEM
által szervezett képzésben részt vett és sikeres vizsgát tett. Szabályzat
rendelkezhet úgy, hogy a tisztség betöltéséhez meghatározott időszakonként
vizsgát kell tenni.
(4) A motorsport versenyek biztonsági megbízotti és környezetvédelmi felügyelői
tisztség betöltéséhez a jelöltnek szakmai jártasságot, illetve szakirányú – legalább
középfokú végzettséget kell igazolnia.
(5) A sportorvos az a szakorvos, aki tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII.13) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint végzi, és aki szakképesítését a szakorvos, szakfogorvos,
szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint szerezte.
(6) A sportmasszőr (szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 0010 52 02) az a
személy, aki a sportorvos irányítása és felügyelete alatt annak munkáját a
sporteredmények fokozása, az egészség megóvása érdekében támogatja, és aki
tevékenységét az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM
rendeletben foglaltak szerint szerezte.
(7) A sportszervező, -menedzser az a személy, aki szakképesítését a R-ben vagy a
Korm.r-ben foglaltak szerint szerezte.
(8) A sportmenedzser az a személy, aki szakképesítését a Korm.r-ben foglaltak szerint,
vagy az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben foglaltak szerint mesterszintű szakképzésben
szerezte.
(9) A munkakör betöltése szempontjából a (2) bekezdés a) pontjában, illetve (7)-(8)
bekezdésekben megjelölt képesítésekkel egyenértékű a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b), d) pontjaiban, valamint a
(4) bekezdésben megjelölt, korábban megszerzett képesítésekkel.
Hatálybalépés
3. § (1) Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége 2010. … hó … napján megtartott
ülése fogadta el, az 2010. … hó ... napján lépett hatályba.
(2) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.

…………………………………………………….
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