Magyar Amerikai Futball Szövetség
Képesítési Szabályzat
A Magyar Amerikai Futball Szövetség Elnöksége az Alapszabályban meghatározott
hatáskörében eljárva, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5. §-ának (6)-(7) bekezdései, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p)
pontja alapján a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) határozza meg, hogy az
amerikai futball sportágban az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel
rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy az amerikai
futball sportág versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag
szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel.
1.§ A Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetekre, a
sportszervezeteknél a 3. §-ban meghatározott tevékenységet folytató sportszakemberekre,
továbbá a Szövetségnél tevékenységet folytató sportszakemberekre.
2.§ A Szabályzat alkalmazása során elsősorban a Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni és
betartani.
3.§ (1) Az amerikai futball sportágban a Rendelet melléklete alapján sportszakembernek
minősül az alábbi tevékenységeket végző személy, amelyhez az alábbi képesítéssel,
szakképzettséggel kell rendelkeznie:

2. A Szövetség tagszervezeteként végzett sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
egészségmegőrző és sportfoglalkozások sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai:
(edzésprogramok) szervezése
animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r),
gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), orientális
táncoktató (r), személyi edző (r), szenior tréner (r),
wellness
tanácsadó
(r);
fitness-wellness
asszisztens (k), sportszervező, -menedzser (k),
szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles
szakedző (f), sportszervező (f), sportmenedzser
(f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreációszervező (f), rekreáció-szervező-egészségfejlesztő
(f), okleveles rekreáció-irányító (f), okleveles
gyógytestnevelő tanár (f)
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

4. Edzői tevékenység végzése, a sportolók sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
nemzetközi sportszövetség által akkreditált
versenyekre való felkészítése
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), táncpedagógus
(f)
5. Sportszervezeteknél mozgásterápiás, preventív
mozgásterapeuta
(t),
(f),
okleveles
sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása humánkineziológus
humánkineziológus (f), okleveles gyógytestnevelő
tanár (f), gyógytornász (f)
6.
A
Szövetségnél
(a
nemzeti
válogatottaknál) felnőtt és utánpótlás
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok
ellátása, illetve a vezetőedző segítése

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),
táncpedagógus (f)

7. A Szövetség hivatali munkáját irányító sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f),
(főtitkár vagy azzal azonos feladatokat okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező (f),
rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f),
ellátó) személy*
okleveles sportmenedzser (f)
9. Sportszervezeteknél, a Szövetségnél sportmasszőr (k)
masszázs kezelések végzése
15. Sportszervezeteknél, fitness termekben,
táncklubokban,
továbbá
szabadidőközpontokban és művelődési
házakban fitness programok szervezése és
vezetése

sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
rekreációs mozgásprogram-vezető következő
szakirányai: animátor (r), fitness instruktor (r),
gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), személyi
edző (r), szenior tréner (r); szakedző (f), okleveles
szakedző (f),táncpedagógus (f), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanáregészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő
tanár (f), rekreáció-szervező (f)

16. Sportági mozgásprogramok tervezése,
szervezése és vezetése a közoktatási
intézmények – kiemelten a 4–8 éves
korosztály – tanórán kívüli és szünidei
sportrekreációs foglalkozásai, tanfolyamai
és táborai részére

sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
rekreációs mozgásprogram-vezető következő
szakiránya: gyermekkori mozgásprogram-vezető
(r); szakedző (f), okleveles szakedző (f),
táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles
testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (f)

18.
sportszervezeteknél, sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
sportlétesítményekben,
rekreációs mozgásprogram-vezető következő
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

szabadidőközpontokban és művelődési
házakban – az egyéni vagy kis közösségi
edzésvezetés szakértőjeként – edzések
tervezése
és
közreműködés
azok
végrehajtásában, a résztvevők egészséges
életvitelének kialakításában

szakiránya: személyi edző (r); szakedző (f),
okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f),
testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f),
testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles
gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)

19.
sportszervezeteknél,
sportlétesítményekben,
szabadidőközpontokban,
művelődési
házakban, idősek klubjában, fitness
termekben, szabadidős programszervező
cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés és
a
sportolás
eszközrendszerének
alkalmazásával
életminőség-javító
foglalkozások szervezése és vezetése

sportedző (a sportág megjelölésével) (k),
rekreációs mozgásprogram-vezető következő
szakirányai: személyi edző (r), szenior tréner (r);
szakedző
(f),
okleveles
szakedző
(f),
táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles
testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (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.

4. § A Szövetség köteles és jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat
rendelkezéseinek betartását.
Jelen Szabályzatot a Magyar Amerikai Futball Szövetség Elnöksége EH-2017-16 határozatával
elfogadta és az 2017. november 14. napjával hatályba lép.

Boda Gábor
elnök

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

