A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
SZABÁLYZATA
a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek, valamint a további sporttal
összefüggő foglalkozások gyakorlása követelményének meghatározásáról
1) A Magyar Kézilabda Szövetségben (a továbbiakban: MKSZ) és tag sportszervezeteiben –
figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (1) bekezdés g) és 77. § p) pontjára,
valamint, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
képesítési rendelet) 4. §-ában és 5. § (6) bekezdésében foglaltakra – sportszakembernek
minősül minden olyan természetes személy, aki az MKSZ-szel, vagy a tag sportszervezettel
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb polgári jogi jogviszonyban –
ideértve a vállalkozási szerződés alapján kifejtett tevékenységet is –áll, és aki
a) a képesítési rendelet mellékletében meghatározott, az MKSZ, vagy a tag
sportszervezete sporttevékenységével kapcsolatban közvetlenül feladatokat lát el az ott
meghatározott képesítések birtokában, vagy
b) az MKSZ, vagy a tag sportszervezete sporttevékenységével kapcsolatban közvetetten
(jellemzően az MKSZ, vagy a tag sportszervezet közvetlen sportfeladatait segítő
funkcionális vagy gazdálkodási, üzemeltetési, karbantartási, vagy más, fizikai
alkalmazottként történő feladatokat ellátó), az alkalmazás feltételei vonatkozásában az
adott szakma szabályaira vonatkozó előírásoknak megfelelően feladatot lát el, vagy
c) az MKSZ és/vagy az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) és/vagy a Nemzetközi
Kézilabda Szövetség (IHF) által elfogadott szabályzatban meghatározott feladatot lát
el, vagy
d) az MKSZ, vagy a tag sportszervezete nevében döntési, képviseleti joggal rendelkezik,
továbbá aki az MKSZ-t, vagy a tag sportszervezetet a nyilvánosság (sajtó) előtt
képviseli, vagy
e) az MKSZ, vagy a tag sportszervezet szervezeti egységének vezetője, képviselője.
2) Sportszakember különösen, de nem kizárólag a képesítési rendelet mellékletében
meghatározott képzettség/szakképzettség birtokában vagy más, az alkalmazás feltételeit
meghatározó előírásoknak megfelelően a szakmai feladatokat ellátó, vagy a
sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlen vagy közvetett feladatot ellátó természetes
személy, így az MKSZ, vagy a tag sportszervezet vezetője (az operatív igazgató és
helyettesei, főtitkár, az elnök, az ügyvezető, stb.), ellenőrző, felügyelő bizottságának elnöke
és tagja, szakmai igazgatója, szakmai igazgató helyettese, utánpótlás igazgatója, az edző, a
szakedző, az okleveles szakedző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a
sportorvos, a gyúró (masszőr), a fizioterapeuta, a sportpszichológus, a csapatmenedzser, a
szövetségi kapitány, a technikai vezető (igazgató), a biztonsági vezető, a sportmunkatárs, a
sportoktató, a mérkőzésellenőr, a játékvezető ellenőr, a sportszervező (eseményszervező,
versenyszervező, versenyigazgató), a sportirányító, a szakmai titkár, a referens, a
sportmarketing, illetve sportszponzorációs feladatokat ellátó személy, a játékos-ügynök,
aki a sportoló, edző vagy a sportszervezet megbízása alapján és képviseletében
közreműködik a sportoló és sportszervezet közötti, sporttevékenységre irányuló, illetőleg
az edző és sportszervezet közötti, sportszakmai tevékenység végzésére irányuló szerződés

megkötésében és az MKSZ játékos-ügynökként nyilvántartásba vette valamint játékosügynöki működési engedéllyel rendelkezik ,továbbá minden olyan személy, akinek az 1.
pontban meghatározott jogviszonyban végzett tevékenysége befolyással van az MKSZ
és/vagy a tag sportszervezet sporttevékenységének minőségére, azzal, hogy az edző
tekintetében az MKSZ mindenkori Versenykiírása határozza meg, hogy mely tevékenységi
szint milyen edzői képesítéssel tölthető be.
Jelen szabályzat melléklete tartalmazza az MKSZ munkaköri megnevezéseit, mely
munkaköröket betöltő személyek sportszakembernek minősülnek.
Sportszakembernek minősül továbbá az is, aki az MKSZ által alapított
sportvállalkozásnál -az 1. pontban meghatározott jogviszony keretei között - végzi a
tevékenységét.
3) Az MKSZ-ben, valamint a tag sportszervezetein belül, vagy ahhoz közvetlenül
kapcsolódóan tevékenységet ellátó személyek az MKSZ Fegyelmi-, Dopping-, és más
szabályzatainak hatálya alá tartoznak.
Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége ……./2020. (……….) sz. hozott
határozatával elfogadta, mely az elfogadást követő napon hatályba.
E szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének a
101/2017.(11.06.) és a 32/2019.(04.01.) számon hozott határozatával elfogadott „A sport
területén képesítéshez kötött tevékenységek, valamint a további sporttal összefüggő
foglalkozások gyakorlása követelményének meghatározásáról szóló szabályzatát”
továbbiakban (Sportszakember Szabályzat) hatályát veszti.
Melléklet: MKSZ munkaköri megnevezései
dr. Kocsis Máté
elnök
Magyar Kézilabda Szövetség

MAGYAR KÉZILABDA SZÖ VETSÉG
„SPORTSZAKEMBER SZAB ÁLYZATÁNAK” MELLÉKLE TE

AZ MKSZ MUNKAKÖRI MEGNEVEZÉS EI

1.1

ALAPTEVÉKENYSÉG MUNKAKÖRKLÁN

Szervezetirányítás, képviselet munkakörcsalád
az igazgatótanács elnöke, operatív igazgató
főtitkár
igazgatótanács elnök-helyettese
operatív igazgató-helyettes
Sportszakmai irányítás
NEK igazgató
sportszakmai igazgató
kiemelt utánpótlás programvezető
oktatásszervezési munkatárs
jogi szakértő
Versenyszervezés
versenyigazgató
utánpótlás szakágvezető
játékvezetői albizottság titkára
verseny adminisztrációs munkatárs
Nemzetközi képviselet
Nemzetközi kapcsolatok igazgatója
Nemzetközi sportmunkatárs

1.2

TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG MUNKAKÖRKLÁN

Gazdasági
gazdasági és pénzügyi igazgató
kontrolling vezető
gazdasági ügyintéző
elszámolási vezető
pénzügyi ügyintéző, pénztáros
támogatás előkészítési vezető
TAO
TAO igazgató

TAO igazgató-helyettes
TAO ellenőrzési csoportvezető
TAO jóváhagyási csoportvezető
TAO ellenőrzési szakértő
TAO ellenőrzési munkatárs
TAO jóváhagyási szakértő
Kommunikáció
Kommunikációs, PR és marketing igazgató
média menedzser
média munkatárs
IT
IT igazgató
Szervezés
szervezési igazgató
rendezvényszervező menedzser
rendezvényszervező munkatárs
Adminisztratív
titkárságvezető
irodavezető
asszisztens
sportszakmai koordinátor
projekt asszisztens

