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PREAMBULUM 

Magyar Asztalitenisz Szövetség (a továbbiakban: MOATSZ) a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 23.§ (1) bekezdésének g) pontja alapján, figyelemmel 

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések 

jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásaira a 

jelen szabályzatban határozza meg, hogy az asztalitenisz sportágban az egyes tevékenységek 

tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, 

valamint azt, hogy az asztalitenisz sportág versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint 

tölthető be kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel. 

  



 

1. Cikk 

 (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a MOATSZ-szal tagsági viszonyban álló 

sportszervezetekre, a sportszervezeteknél bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott 

sportszakemberre, valamint a MOATSZ által szervezett, rendezett sportrendezvényen 

sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot ellátó illetve sport-foglalkozást folytató 

személyekre, továbbá a fentieken túl a 2. Cikkben meghatározott tevékenységet folytató 

személyekre. 

(2) Jelen szabályzat tekintetében – amennyiben a hatályos jogszabályok eltérően nem 

rendelkeznek – sportszakember 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).  

(3) Jelen szabályzat alkalmazása során elsősorban a Rendelet illetve a területet mindenkor 

szabályozó hatályos jogszabály(ok) rendelkezéseit kell alkalmazni és betartani. 

2. Cikk 

(1) Az asztalitenisz sportágban a Rendelet melléklete alapján sportszakembernek minősül az 

alábbi tevékenységeket végző személy és ahhoz az alábbi képesítéssel, szakképzettséggel kell 

rendelkeznie: 

A MOATSZ ügyintéző és képviseleti szervét 

vezető főtitkár 

sportszervező, -menedzser (k), testnevelő 

tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), 

sportszervező (f), rekreáció-menedzser (f), 

sportmenedzser (f), okleveles 

sportmenedzser (f), továbbá a 289/2005. 

(XII.22.) Kormányrendelet szerinti jogi és 

igazgatási területen szerzett végzettség, vagy 

közgazdasági felsőfokú végzettség 

A MOATSZ sportszakmai feladatait vezető 

sportigazgató 

nemzetközi sportszövetség által akkreditált 

edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű 

végzettség (a); sportedző (asztalitenisz 

sportágban) (k); szakedző (f); okleveles 

szakedző (f) illetve asztalitenisz sportágban 



szerezhető legmagasabb szintű állami 

sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f) 

A MOATSZ sportszakmai feladatait 

regionális szinten koordináló régióvezető 

sportedző (asztalitenisz sportágban) (k); 

sportszervező, -menedzser (k); bármely 

felsőfokú végzettség 

Felnőtt válogatottak szövetségi kapitánya nemzetközi sportszövetség által akkreditált 

edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű 

végzettség (a); szakedző (f), okleveles 

szakedző (f), illetve asztalitenisz sportágban 

szerezhető legmagasabb szintű állami 

sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f) 

Válogatottak mellett dolgozó edző sportoktató (a); nemzetközi sportszövetség 

által akkreditált edzőképzésben szerzett 

végzettség (a); sportedző (k); testnevelő tanár 

(f); okleveles testnevelő tanár (f); testnevelő-

edző (f); szakedző (f); okleveles szakedző (f) 

A sportágban a versenyző felkészítését végző 

vagy azzal kapcsolatba hozható edző 

sportoktató (a); nemzetközi sportszövetség 

által akkreditált edzőképzésben szerzett 

végzettség (a); sportedző (k); testnevelő tanár 

(f); okleveles testnevelő tanár (f); testnevelő-

edző (f); szakedző (f); okleveles szakedző (f) 

Versenybírói feladatok ellátása MOATSZ 

versenyen 

nemzetközi sportszövetség vagy a MOATSZ 

versenybírói képesítése 

Játékvezetői feladatok ellátása MOATSZ 

versenyen vagy bajnoki mérkőzésen 

nemzetközi sportszövetség vagy a MOATSZ 

játékvezetői képesítése 

Sportegészségügyi feladatok ellátása sportmasszőr (k); humánkineziológus (f); 

okleveles humánkineziológus (f); preventív 

mozgásterapeuta (t); okleveles 

gyógytestnevelő tanár (f); gyógytornász (f); 

szakorvos (f); általános orvos (f); 

pszichológus (f); dietetikus (f) 

 

A *-gal ellátott tevékenységeknél 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. 

Jelmagyarázat 

a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés 

k = középfokú képesítés 

f = felsőfokú szakképzettség 

 

(2) A jelen szabályzatban meghatározott képesítéssel való rendelkezés alól mentesítést kap az 

a személy, aki kérelmet nyújt be a MOATSZ főtitkárának azért, mert úgy látja el feladatát, 

hogy a feladat ellátáshoz előírt képesítés megszerzésére irányuló képzésben már folytat 

tanulmányokat, vagy a kérelmének beadásától számított maximum másfél éven belül elkezdi 

tanulmányait. Ebben az esetben a mentesség kizárólag a tanulmányok rendes időben történő, 

sikeres befejezéséig adható meg. 

 

(3) Azon sportszervezetek, amelyek nem rendelkeznek a jelen szabályzatban meghatározott 

képesítéssel rendelkező sportszakemberrel vagy olyan sportszakemberrel, aki a 2. Cikk (2) 

pontjában meghatározott mentességgel rendelkezve végzi munkáját, nem részesülhet 

MOATSZ általi semmilyen nemű támogatásban, kivéve ez alól a sportszakemberek képzésére 

irányuló támogatási formákat. 

2. Cikk 

(1) A MOATSZ jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat rendelkezéseinek 

betartását. 

(2) A jelen szabályzatban rögzített szabályokat vétkesen megsértőkkel szemben a Fegyelmi 

Szabályzatban foglaltak szerinti fegyelmi eljárást lehet lefolytatni. 

Záradék: 

Jelen Szabályzatot a MOATSZ Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23.§ (1) 

bekezdés g) pontja, valamint a MOATSZ Alapszabályának 5.§ (1) bekezdés a) pontja és 20.§ 

b) pontja alapján 91./2017 számú határozatával fogadta el és 2017. július 5. napjával léptette 

hatályba. 

Budapest, 2017. július 3. 

 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

Képv.: Nátrán Roland Elnök 

 


