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A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) 
bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 
 
1.§ A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések 
jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza. 
 
2.§ A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
alapján bejegyzett fő tevékenysége „93.19. Egyéb sporttevékenység”, „93.29. Máshová nem 
sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” vagy „96.04. Fizikai közérzetet 
javító szolgáltatás”, egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére 
munkaszerződést, megbízási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktató, 
sportedző, rekreációs mozgásprogram-vezető gyermekkori mozgásprogram-vezető, , személyi 
edző, szenior tréner és tanácsadó szakirányokban, szakedző, okleveles szakedző, testnevelő 
tanár, okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár vagy gyógytornász 
képesítéssel rendelkeznek. 
 
3.§ (1) 2012. december 31-ig mentes a szakedzői, okleveles szakedzői képesítés 
megszerzésének kötelezettsége alól az az edző, aki a 60. életévét 2009. december 31. napjáig 
betölti, és a sportágában legalább öt évig folyamatos edzői tevékenységet végzett. A 
mentesség fennállását az érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős államtitkár (a 
továbbiakban: államtitkár) igazolja. 
(2) A kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell 
benyújtani. 
(3) A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági 
szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) az 
igazolását az edzői tevékenységről. 
(4) E rendelet értelmében kiemelkedően eredményes edzői tevékenységnek minősül a 
sportoló által felnőtt, illetve a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban olimpián, világ- 
vagy Európa-bajnokságon, valamint speciális világjátékon elért 1-6. helyezés. 
 
4.§ A sportszövetség - szabályzatában meghatározottak szerint - köteles sportszervezet tagjai 
tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokat érvényesíteni. 
 
5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
(2) 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. 
(3) 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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(4) Az Stv. 77. § p) pontja alapján a sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy 
sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek 
minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága versenyrendszerében mely edzői 
tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel. 
(5) A sportszövetség szabályzatában foglaltak megvalósulását a minisztérium a 
sportszövetség által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján ellenőrizheti. 
 
 
 
Budapest, 2017. 04 27. 
 
 

………………………………… 
                                                                                                           Dobos Imre  
                                                                                                               Elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelethez 
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JEGYZÉK 
az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekről 
Jelmagyarázat 
a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés 
k = középfokú képesítés 
r = ráépülés (a bementi követelményt a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg) 
t = szakirányú továbbképzési szak 
f = felsőfokú szakképzettség 
 
 
1. Nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtása, a diákok versenyekre való 
felkészítése 
 
sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő 
szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), személyi edző (r), wellness 
tanácsadó (r), gyermekkori mozgásporgram-vezető (r),), okleveles testnevelő tanár (f), 
szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), rekreáció-szervező (f), 
rekreációszervező-egészségfejlesztő (f),  okleveles rekreáció-irányító (f) 
 
2. Edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való felkészítése 
 
sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág megjelölésével) (k), 
rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai: gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), 
személyi edző (r), szenior tréner (rszakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), 
gyógytornász (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f), 
rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f),  
 
sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), nemzetközi sportszövetség által akkreditált 
edzőképzésben szerzett végzettség (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág 
megjelölésével) (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelőedző (f), 
szakedző (f), okleves szakedző (f) 
 
nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű 
végzettség (a sportág megjelölésével) (a), szakedző (f), okleveles szakedző (f), illetve az adott 
sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f),  
 
sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), 
sportszervező (f), rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f) 
 


