A MOTORSPORT TERÜLETÉN KÉPESÍTÉSHEZ
KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

2019.

A Magyar Motorsport Szövetség Elnöksége az Alapszabály 24. § (2) bek. d) pontjában
meghatározott 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) bekezdése, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény
22. § (1) bek. a) pontja és a 23. § (1) bek. g) pontja alapján a jelen szabályzatban (a
továbbiakban: Szabályzat) határozza meg, hogy a motorsport sportágban az egyes
tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek
sportszakembernek, valamint azt, hogy a motorsport versenyrendszerében mely edzői
tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel.

1.§ A Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetekre, a
sportszervezeteknél a 3. §-ban meghatározott tevékenységet folytató sportszakemberekre,
továbbá a Szövetségnél tevékenységet folytató sportszakemberekre.
2. § 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) versenyigazgatói,
f) sportfelügyelői,
g) vezetőbírói
h) versenybírói,
i) technikai felügyelői,
j) időmérői,
k) biztonsági megbízotti,
l) környezetvédelmi felügyelői,
m) sportorvosi,
n) sportmasszőri,
o) sportszervező, -menedzser,
p) sportmenedzseri,
q) főtitkári
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.
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3.§ (1) A motorsport sportágban a Rendelet melléklete alapján sportszakembernek minősül az
alábbi tevékenységeket végző személy, amelyhez az alábbi képesítéssel, szakképzettséggel
kell rendelkeznie:

1. A Szövetség tagszervezeténél végzett
egészségmegőrző és sportfoglalkozások
(edzésprogramok) szervezése és/vagy
vezetése

motorsport oktató (a), motorsport edző (k),
sportszervező, -menedzser (k), szakedző (f),
testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f),
sportszervező (f), sportmenedzser (f), okleveles
sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), okleveles
testnevelő tanár1

2. Edzői tevékenység végzése, a sportolók motorsport oktató (a), a FIM, FIM Europe által
versenyekre való felkészítése
akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség (a),
motorsport edző (k), testnevelő tanár (f), okleveles
testnevelő tanár (f), testnevelőedző (f), szakedző
(f), okleves szakedző (f),
3.
A
Szövetségnél
(a
nemzeti
válogatottaknál) felnőtt és utánpótlás
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok
ellátása, illetve a vezetőedző segítése

a FIM vagy a FIM Europe által akkreditált
edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű
végzettség (a), szakedző (f), okleveles szakedző
(f), illetve a motorsport sportágban szerezhető
legmagasabb
szintű
állami
sportszakmai
képesítés; testnevelő-edző (f)

4. A Szövetség hivatali munkáját irányító sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f),
(főtitkár vagy azzal azonos feladatokat okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező (f),
ellátó) személy*
rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f),
okleveles sportmenedzser (f)
A *-gal ellátott tevékenységnél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb
szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint a felsőoktatásban
szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI.
9.) Korm. rendelet szerinti jogi képzési területen szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség.

(2) A motorsport oktató és a motorsport edző a versenyzőnek a sporttevékenységre való
felkészítését végzi.
a) a sportoktatói tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmények: az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak
szerint megszerzett sportoktató szakképesítés (részszakképesítés
azonosító száma: 31 813 01), valamint a felsőoktatásban szerezhető
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.r.)
foglaltak, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az
egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013.
(I. 30.) EMMI rendeletben foglaltak szerint megszerzett szakedző,
testnevelő-edző, okleveles szakedző, sportszervező, sportmenedzser,
1

Jelmagyarázat
a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés
k = középfokú képesítés
f = felsőfokú szakképzettség
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okleveles sportmenedzser, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár
szakképesítés, amelyek felnőtt korú motorversenyzők felkészítésére is
jogosít,
b) a motorsport edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmény: az a) pont szerinti, a FIM, FIM Europe által akkreditált
edzőképzésben szerzett végzettség, sportoktató szakedző, okleveles
szakedző, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár szakképesítés,
valamint az R.-ben foglaltak szerint megszerzett sportedzői
szakképesítés (szakképesítés azonosító száma: 54 813 02), bármilyen
szintű, életkorú motorversenyző felkészítésére - a válogatott
motorversenyző edzői tevékenységének ellátásának (szövetségi
kapitányi, szakmai igazgatói tisztség betöltésének kivételével) – jogosít,
c) a Szövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) felnőtt és utánpótlás
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátásához, illetve a
vezetőedző segítéséhez szükséges szakképesítési követelmény: az a)
pont szerinti, a FIM vagy a FIM Europe által akkreditált edzőképzésben
szerzett legmagasabb szintű végzettség, szakedző, okleveles szakedző,
illetve a motorsport sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami
sportszakmai képesítés; testnevelő-edző, 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 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, FIM Europe 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 az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletben foglaltak szerint szerezte, vagy
akinek az EMMI rendelet hatályba lépése előtt hatályban volt bármely jogszabály szerint
megszerzett szakképesítése megfeleltethető az EMMI rendelet szerinti sportorvosi
szakképesítésnek.
(6) A sportmasszőr (szakképesítés azonosító száma: 55 726 02) az a személy, aki a sportorvos
irányítása és felügyelete alatt annak munkáját a sporteredmények fokozása, az egészség
megóvása érdekében támogatja, és aki képesítését az R-ben foglaltak szerint szerezte.
(7) A sportszervező, -menedzser az a személy, aki szakképesítését a R-ben vagy a Korm.r-ben
foglaltak szerint szerezte.
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(8) A sportmenedzser az a személy, aki szakképesítését a Korm.r-ben foglaltak szerint szerezte.
Hatálybalépés
4. § (1) Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége a 2019. január hó 31. napján megtartott ülése
fogadta el, az 2019. február hó 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen szabályzat hatálybalépésével a motorsport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásának feltételeiről szóló, 2010. évi MAMS szabályzat hatályát veszti.
(3) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet rendelkezései szerint kell
eljárni.

………………………………..
Hermann Henrik, elnök
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