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A Magyar Öttusa Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 79.§ (1) bekezdésének f) pontja, a 77. § p) pontja, a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló, többször módosított 157/2004 

(V.18.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet, alapján az alábbiakat tekinti a Magyar 

Öttusa Szövetség Képesítési Szabályzatának. 

1.§ A Szabályzat célja  

Az Öttusa 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 minden olyan sportszakemberre, aki a 

Szakszövetség tagszervezetében, szervezeti egységében, Irodájában bármilyen jogviszonyban 

alkalmazásban áll, valamint a Szakszövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényen 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el.  

3.§ A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények  

(1) Sportszakember a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában foglaltak alapján az öttusa 

sportágban az a természetes személy, aki: 

 a) edzői, 

 b) szövetségi kapitányi, 

 c) főtitkári, 

 d) versenybírói, 

 e) sportorvosi 

 f) gyúrói, masszőri 

 tevékenységet folytat munkaviszonyban, megbízási, illetve polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi 

munkában, illetve sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. 

 (2)  

a) Edző  

Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi. A Szakszövetség 

Sportszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmény a 

Kormányrendelet mellékletének 4. pontjában feltüntetett: úszó-öttusa-atlétika-lövészet-lovaglás -

vívás sportoktató, úszó-öttusa-atlétika-lovaglás-lövészet-vívás sportedző, triatlon edző, testnevelő 

tanár, okleveles testnevelő tanár, testnevelő-edző, szakedző, okleveles szakedző képesítés 

valamelyikének a megléte. 

 



  
  Magyar Öttusa Szövetség Képesítési Szabályzata 

 b) Szövetségi kapitány  

A Szakszövetség szövetségi kapitányi tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési 

követelmények: a Kormányrendelet mellékletének 6. pontjában feltüntetett testnevelő tanár, 

okleveles testnevelő tanár, testnevelő-edző, öttusa szakedző, okleveles öttusa szakedző képesítések 

valamelyikének megléte. 

 c) Főtitkár  

A Sportszövetség hivatali munkáját a főtitkár irányítja. A Szakszövetség főtitkári tevékenységének 

ellátásához szükséges szakképesítési követelményeket a Kormányrendelet mellékletének 7. pontjában 

feltüntetett sportszervező, - menedzser, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező, 

rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles sportmenedzser, továbbá a jogi és igazgatási 

területen szerzett végzettség, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség valamelyikének a megléte. 

f) Versenybíró  

A versenybíró a Szakszövetség versenyszabályzatában megjelölt sportszakember. A versenybíró a 

Szakszövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényeken a versenyek teljes körű 

lebonyolításában, az eredmények mérésében, rögzítésében, a versenygépek műszaki és biztonsági 

ellenőrzésében, a versenyzők versenyzésre alkalmasságának felügyeletében résztvevő személy. A 

versenybírói tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei: a Szakszövetség által 

szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően a hazai és nemzetközi követelmények szerinti 

sikeres vizsga letétele. A versenybírókkal szemben támasztott minimális képesítési követelmény a 

középfokú végzettség.  

 g) Sportorvos  

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. 

 h) Gyúró, Masszőr  

A Szakszövetségnél annak tagszervezeteinél sportolók bemelegítését, regenerálódását elő-utó 

kezelését gyúrók és sportmasszőrök végzik. A Gyúró, Masszőr tevékenység folytatásához szükséges 

szakképesítési követelményeket külön jogszabály határozza meg valamint a Kormányrendelet 

Mellékletének 9. pontjában feltüntetett sportmasszőr.  

(5) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:  

a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a rekreáció 

szakokon szerezhető képesítésekkel,  

b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a 

sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel, 

 c) testnevelő-edző (a sportág megjelölésével) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű szakedzői 

szakon szerezhető képesítéssel,  

d) sportszervező alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű sportmenedzser szakon szerezhető 

képesítéssel.  

e) rekreációszervezés-egészségfejlesztés (rekreációszervezés szakirány) alapfokozatot adó szak a 

főiskolai szintű rekreáció szakon szerezhető képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.  
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(6) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:  

a) segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel,  

b) a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, - menedzser 

képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.  
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