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Irányadó jogszabályok

• a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.);

• a sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Korm. rendelet (Korm. rendelet);

• az emberi erőforrások minisztere
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.)
EMMI rendelet (EMMI rendelet).



Sportszakember (definíció)
Az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások
Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 23.)
KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a
sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy
polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban
közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, sportszakembernek
minősül továbbá a sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző
és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a
versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható
edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a
sportegészségügyi szakember (pl. sportorvos, sportpszichológus,
gyúró, masszőr). A sportszövetség szabályzatában határozza
meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek további
sportszakembernek. (Stv. 77. § p) pont)



A sportszakember jogállása
• A sportszakember az a természetes személy, aki a sportoló

felkészítésével és versenyeztetésével, vagy egyébként a sportoló
sporttevékenysége gyakorlásának biztosításával kapcsolatban –
közvetlenül vagy közvetett módon – munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján sportszakmai
tevékenységet végez.

• A sportszakember díjazásra jogosult (a felek erre vonatkozó kifejezett
megállapodása alapján a szakmai tevékenységét ingyenesen kifejtő
sportszakember kivételével).

• A sportszakember a díjazáson túl igényelheti a sportszervezetétől vagy
– amennyiben a sportszakembert a sportszövetség foglalkoztatja – a
sportszövetségétől az eredményes szakmai tevékenységhez szükséges
képzési, továbbképzési lehetőség biztosítását.

• A sportszakember köteles részt venni a sportszövetség által – a Korm.
rendeletben meghatározottak szerint – szervezett kötelező
továbbképzésben. (Stv. 11/A. § (1)-(2) bekezdés)



A szakszövetség alapvető feladatai
• többek között az alapszabályában meghatározott módon

szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, elősegíteni a sportágában
működő sportszakemberek képzését és továbbképzését (Stv.
22. § (1) g) pont);

• a sportág rendeltetésszerű működése érdekében köteles
megalkotni a sportszakemberek képesítési követelményeit és
feladatait tartalmazó szabályzatát (Stv. 23. § (1) bekezdés);

• a sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy
sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen
képesítéssel rendelkező személyek minősülnek
sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága
versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be
kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel
(Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés);



Ha a szakszövetség ennek nem tesz eleget:

• Nem kaphat állami sportcélú támogatást az a
sportszövetség, amely az Stv-ben és a Korm.
rendeletben meghatározott, képzéssel,
szakképzéssel, továbbképzéssel összefüggő
kötelezettségeinek nem tesz eleget (Stv. 57. § (2)
bekezdés).

• A minisztérium a sportszövetség szabályzatában
foglaltak megvalósulását a sportszövetség által
rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján
ellenőrizheti (Korm. rendelet 5. § (7) bekezdés).



Az állam szerepe

• támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal
kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegíti a
testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását (Stv. 49.
§ n) pont);

• a sportpolitikáért felelős miniszter programokat dolgoz ki a
sportszakemberek képzésének és kötelező
továbbképzésének támogatására (Stv. 51. § (2) i) pont);

• a sportpolitikáért felelős miniszter a sport szakmai
(oktatási, továbbképzési, kutatási, sporttudományos,
sportegészségügyi) hátterének biztosítása érdekében
együttműködik az e feladatokat ellátó intézmények
felügyeletét ellátó minisztériumokkal (Stv. 51. § (2) j) pont).



Szakmai háttér:

A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

• A Korm. rendelet tartalmazza a sport területén
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítések jegyzékét (Melléklet).

• A Melléklet tartalmazza:

a sportszakemberek által ellátott tevékenységeket,

a képesítések, szakképzettségek megnevezését.



A sportszövetségek szempontjából 
legfontosabb tevékenységek és 

képesítések

• Sportszövetség, valamint a nemzeti sportszövetségek
hivatali munkáját irányító (főtitkár vagy azzal azonos
feladatokat ellátó) személy;

• Sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) vezetőedzői,
szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző
segítése;

• Edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való
felkészítése



Edzői tevékenység végzése, a sportolók 
versenyekre való felkészítése

– sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),

– nemzetközi sportszövetség által akkreditált 
edzőképzésben szerzett végzettség (a sportág 
megjelölésével) (a),

– sportedző (a sportág megjelölésével) (k),

– testnevelő tanár (f),

– okleveles testnevelő tanár (f),

– testnevelőedző (f),

– szakedző (f),

– okleves szakedző (f),

– táncpedagógus (f).



Sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) 
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása, 

illetve a vezetőedző segítése

– nemzetközi sportszövetség által akkreditált 
edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű 
végzettség (a sportág megjelölésével) (a),

– szakedző (f),

– okleveles szakedző (f), 

– testnevelő-edző (f),

– táncpedagógus (f),

– az adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű 
állami sportszakmai képesítés, amennyiben 
Magyarországon az adott sportágban szerezhető 
legmagasabb képesítés a középfokú képesítés.



Sportszövetség, valamint a nemzeti 
sportszövetségek hivatali munkáját irányító 

(főtitkár vagy azzal azonos feladatokat ellátó) 
személy

– sportszervező, -menedzser (k),

– testnevelő tanár (f),

– okleveles testnevelő tanár (f),

– sportszervező (f),

– rekreáció-menedzser (f),

– sportmenedzser (f),

– okleveles sportmenedzser (f).



Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Az Oktatási Hivatal részeként működő Magyar Ekvivalencia és
Információs Központ legfontosabb feladatai:

• a külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerése,

• a magyar és a külföldi oktatási rendszerekről való
információnyújtás,

• hatósági bizonyítvány kiállítása a magyar oktatási
rendszerben megszerzett bizonyítványokról és oklevelekről
külföldi felhasználásra.

Cím: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.

Telefon: (36-1) 374-2212

E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu



Megfelelő képesítés hiányában folytatott 
sportszakmai tevékenység (jog)következményei

1.) gazdasági haszonszerzés céljából képesítés
nélkül nyújtott szolgáltatás esetén
fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
(kormányhivatal, kormányablak);

2.) egyéni vállalkozóként képesítés nélkül
folytatott sportszakmai tevékenység esetén a
kormányhivatal akár hivatalból, akár kérelemre
bármikor hatósági ellenőrzést folytathat;



Megfelelő képesítés hiányában folytatott 
sportszakmai tevékenység (jog)következményei

3.) a sportszervezettel, sportszövetséggel a Korm. rendeletben
meghatározott képesítés hiányában kötött munkaszerződés
semmis. [Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra
vonatkozó szabályba ütközik (Mt. 27. §)]. A semmis megállapodás
érvénytelen és az érvénytelen megállapodás alapján létrejött a
munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal
megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem
hárítják el [Mt. 29. § (1)];

4.) ha a sportszövetség az Stv-ben, valamint a Korm. rendeletben
foglalt képesítésekkel kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz
eleget, úgy végső soron a szövetség felett törvényességi
felügyeletet gyakorló ügyészséghez lehet fordulni.



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

dr. Reinhardt Ákos

akos.reinhardt@emmi.gov.hu


