KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT
A Magyar Kick-Box Szövetség elnökségének
25/2005. (X.31.) Eln. számú
határozata
a kick-box sportágban foglalkoztatott sportszakemberekről,
valamint a képesítéshez kötött tevékenységekről
Az elnökség – a 157/2004. (V.18.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján – az
alábbi határozatot hozza:
1. A kick-box sportágban a sportolók és más személyek versenyekre történő felkészítésében,
egészségmegőrző vagy sportági tanfolyamán gyakorlatvezetőként, továbbá a sportági
versenyeken közreműködő - munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, vagy társadalmi munkában foglalkoztatott - személyek közül
sportszakembernek kell tekinteni a 2. pontban felsorolt tevékenységet ellátókat.
2. Sportszakember a sportedző, a versenybíró (játékvezető), a masszőr, a sportorvos és a
sportegészségügyi feladatot ellátó egyéb személy, valamint a sportpszichológus.
3. Az MKbSZ és területi szervei, valamint a sportágban működő sportszervezetek
(sportegyesületek, sportvállalkozások) által foglalkoztatott, az 1. pontban részletezett
feladatokat ellátó sportszakembereknek az állami képzés, vagy az állam által elismert képzés
keretében szerzett képesítéssel kell rendelkeznie.
4. A kick-box sportágban képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékét a jelen határozat
melléklete tartalmazza.
5. A jelen határozat szerinti képesítéssel nem rendelkező személyek a 157/2004. (V.18.)
Korm. hat. 3.§-ában foglaltak szerint a Nemzeti Sporthivatalnál kérhetik a szakképesítés
követelménye alóli felmentésüket.
5. Ez a határozat 2006. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Leyrer Richárd s.k.
elnök

Melléklet a 25/2005. (X. 31.) Eln. számú határozathoz
Jegyzék
A kick-box sportág területén képesítéshez kötött tevékenységekről
I. Sportedzői tevékenység
Tevékenység

képesítés

MKbSZ férfi és női szakágvezető

szakedző

MKbSZ férfi és női szövetségi edző

szakedző, vagy sportedző
szakosztálynál eltöltött
3 éves gyakorlattal

MKbSZ szövetségi korosztályos edző
(serdülő és ifjúsági)

szakedző, vagy sportedző
szakosztálynál eltöltött
3 éves gyakorlattal

sportszervezet szakosztályában
vezetőedző

szakedző, vagy sportedző

területi szövetségi keretedző

szakedző vagy sportedző

sportszervezet szakosztályában
beosztott edző

szakedző, sportedző vagy
sportoktató

II. Versenybíró, játékvezető
Nemzetközi versenyen, valamint az országos
versenyen főbíró, vezető versenybíró

nemzetközi minősítés

Nemzetközi versenyen, valamint az országos
versenyen versenybíró, (pontozó bíró)

nemzetközi vagy országos
minősítés

Egyéb versenyen főbíró, vezető versenybíró

országos minősítés

egyéb versenyen pontozó versenybíró

egyéb minősítés

III. Sportegészségügyi szakember
Versenyeken, vagy szakosztályban
foglalkoztatott sportorvos, egyéb
egészségügyi alkalmazott, sportpszichológus,
masszőr

külön jogszabály szerinti
felsőfokú vagy középfokú
képesítés

