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KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT  
A tekesport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről 
 
 
 
1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.§-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a Kormány 157/2004. (V.18.) rendelete utasítja a sportszövetségeket arra, 
hogy szabályzatukban az Stv.77.§ p) pontja alapján kötelesek meghatározni, hogy sportágukban 
az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek 
sportszakembereknek, valamint azt, hogy sportáguk versenyrendszerében mely edzői 
tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői képesítéssel.  
 
2. A sportszakember fogalom meghatározása: 
 

A teke sportban sportszakembernek minősül minden olyan személy, aki(k) 

testnevelő tanári, sportoktatói, sportedzői, szakedzői, sportszervező,- menedzseri, 

sportmenedzseri, rekreáció – szervezői, sportmasszőri képesítéssel – amelyet a teke 

sportágba szerezhet meg - rendelkezik. 

 
A Kormány rendelet hatályba lépését megelőzően megszerzett 
a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak, a testnevelő tanár, valamint a rekreáció szakokon 
szerezhető képesítésekkel, 
b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak, a testnevelő tanár, valamint a 
sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel, 
c)  középfokú sportedző képesítéssel, 
d) a segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel, 
e) a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, -
menedzser képesítéssel egyenértékű képesítést igazol. 
 
3. Jegyzék a tekesport területén képesítéshez kötött tevékenységekről (képesítési előírások) 
 
Tevékenység      Képesítés megnevezése 
 
3.1. az egyéni vagy társas     sportoktató, sportedző, szakedző,  
vállalkozás formájában végzett   sportszervező menedzser, sportmenedzser, 
egészségmegőrző és      testnevelő tanár, rekreáció-szervező 
sportszakmai tanfolyamok  
szervezése 
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3.2. az egyéni vagy társas    sportoktató, sportedző, szakedző, 
vállalkozás formájában végzett   testnevelő tanár 
egészségmegőrző és 
sportszakmai tanfolyamok  
vezetése 
 
3.3. masszás kezelések végzése   sportmasszőr 
 
3.4. vezetőedzői tevékenység végzése  szakedző 
nemzeti válogatott csapatoknál 
 
3.5. edzői tevékenység végzése   sportedző 
Szuperliga felnőtt versenyen 
 
3.6. edzői tevékenység végzése az    sportedző, sportoktató 
Szuperliga ifjúsági, 
NB I felnőtt és ifjúsági,  
NB II felnőtt,  
Magyar Kupa versenyeken 
 
3.7. edzői tevékenység végzése    testnevelő tanár 
egyéb versenyeken 
 
3.9.Azoknak a személyeknek, akik a 4. és 5. és 6. pontban felsorolt edzői tevékenységet 

szeretnék betölteni és nincs meg –a teke sport vonatkozásában - az előirt képesítésük, vagy az 
előírtnál alacsonyabb képesítéssel rendelkeznek, és a sport területén legalább öt évig 
kiemelkedően eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre a MATESZ Elnöksége 
felmentést adhat a szakképesítés kötelezettsége alól, de csak abban az esetben, ha minimum 
sportedző (4.,5. pont) illetve sportoktató (6. pont) képesítéssel rendelkeznek. 

 
3.10. Azok a személyek, akik nem magyar állampolgárok, abban az esetben tölthetnek be 

sporttevékenységgel összefüggő státuszt, amennyiben a hatályos rendelkezéseknek 
megfelelően honosítják a szakképesítésüket igazoló okiratokat. 

 
4. Azoknak a személyeknek, akik az 50. életévüket 2004. december 31. napjáig betöltötték, és a 
sport területén legalább öt évig kiemelkedően eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre a 
Nemzeti Sporthivatal Elnöke (a továbbiakban: NSH Elnöke) legfeljebb 2007. december 31-ig 
felmentést adhat a szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól. 
 
5. Az előző pontban meghatározott kérelmet a Nemzeti Sporthivatalnál három példányban kell 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint a sportszövetségnek 
az egyéb feltétel teljesítését igazoló javaslatát. Az NSH Elnöke a kérelemről a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül határozattal dönt. Ha a kérelem hiányos, a kérelmezőt 15 napos határidő 



MAGYAR  BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG 
TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG 

 
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.                                                     (36-1) 46 06 805 
Adószám: 18170366-2-42                                                                          (36-1) 46 06 806 
Bankszámlaszám:                                                                                    teke@tekesport.hu 

11714006-20422347                                                                               www.tekesport.hu 

 

 3

kitűzésével hiánypótlásra kell felhívni. A hiánypótlásra történő felhívás eredménytelensége 
esetén az eljárást meg kell szüntetni. 
 
 
Jelen szabályzatot a MATESZ Elnöksége 2005. szeptember 14-én jóváhagyta. 
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