MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG
Az evezős sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítések jegyzékéről
Budapest, 2011.
A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 157/2004. (V. 18.) a
sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló Korm. rendelet
felhatalmazása alapján, az evezős sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések
szabályait az alábbiakban szabályozza:
1.§. az MESZ nyilvántartásában regisztrált, versenyrendszerében résztvevő egyesület, klub, vagy egyéb formában aktív
szerveződésben, evezős edzői tevékenység végzését, evezős sportoló versenyre való felkészítését munkaszerződés, megbízási
szerződés, vállalkozási szerződés formában vagy alapfokú (a) vagy középfokú (k) vagy felsőfokú (f) szakmai képesítéshez köti.
2.§. az MESZ felnőtt női vagy férfi válogatott edzői tevékenységét, a sportolók versenyekre való felkészítését
munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés formában felsőfokú (f) szakmai képesítéssel rendelkező
szakember végezheti,
3.§. az MESZ utánpótlás női vagy férfi válogatott edzői tevékenységét, a sportolók versenyekre való felkészítését
munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés formában felsőfokú (f) szakmai képesítéssel rendelkező
szakember végezheti,
4.§. nevelési-oktatási intézménynél az evezős sport elméleti és gyakorlati ismertetését, a diákok versenyre való felkészítését
vagy középfokú (k), vagy ráépüléses (r), vagy felsőfokú (f) szakmai képesítéshez köti.
5. §. jelen Szabályzat alkalmazásában a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. §. p) pontja alapján sportszakember az a
természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások egységes osztályozási rendszerében (FEOR) szóló
9029/1993(SK1994.1.) KSH közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik, sportszervezet képviseletét látja el, illetve
sportszervezettel munkaviszonyban, vagy polgári jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül, vagy
közvetve feladatot lát el. Sportszakember különösen az edző, a csapatvezető, a versenybíró, a sportorvos, a gyúró.
6. §. a jelen Szabályzatban meg nem említett sportszakemberi tevékenységek kizárólag a 157/2004(V.18.) Korm. rendelet és
az annak mellékletéül szolgáló Jegyzék előírásai szerint, az ott rögzített képesítések megléte esetén végezhetők. Ennek
érvényesülését a MESZ jelen Szabályzatban előírja, folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén szankcionálja.
7.§. az evezős sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések szabályzata 2011.
augusztus 2.-án lép hatályba.
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JEGYZÉK
Az evezős sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

Jelmagyarázat:
a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés
k = középfokú képesítés
r = ráépülés (a bemeneti követelményt a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg)
f = felsőfokú képesítés

Tevékenység

Képesítés megnevezése
 evezős sportoktató (a),
 a FISA által akkreditált edzőképzésben szerzett evezős
végzettség (a),

1. edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való
felkészítése

2. nevelési-oktatási intézménynél az evezős sport elméleti és
gyakorlati ismertetése, a diákok versenyekre való
felkészítése

3. Sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál)
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a
vezetőedző segítése

 evezős sportedző (k),
 testnevelő tanár (f),
 okleveles testnevelő tanár (f),
 testnevelőedző (f),
 szakedző (f),
 okleveles szakedző (f)
 szakedző (f),
 rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai:
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animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r),
személyi edző (r), welness tanácsadó (r),gyermekkori
mozgásprogram-vezető (r),
testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f),
testnevelő-edző (f),
okleveles szakedző (f)
rekreáció-szervező (f),
rekreációszervező-egészségfejlesztő (f),
evezős sportedző (k)
okleveles rekreáció irányító (f)
szakedző (f),
okleveles szakedző (f), illetve az evezős sportban
szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai
képesítés,
testnevelő-edző (f)

dr. Mitnyan György
elnök
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