A Magyar Tollaslabda Szövetség Szabályzata
a tollaslabda sport területén a sportszakemberek képesítési elbírásáról

A Magyar Tollaslabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége 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 a tollaslabda sportágban az egyes
tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek
sportszakembernek, valamint azt, hogy a tollaslabda 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,
sportvállalkozásokra, a sportszervezeteknél, sportvállalkozásoknál a 3. §-ban meghatározott
tevékenységet folytató sportszakemberekre, továbbá az Szövetségnél tevékenységet folytató
sportszakemberekre. A sportszakemberek a Szövetségnél regisztrációval kell, hogy rendelkezzenek.

2.§
A Szabályzat alkalmazása során elsősorban a Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni és
betartani.

3.§
A Tollaslabda sportágban a Rendelet melléklete alapján sportszakembernek minősül az
alábbi tevékenységeket végző személy és ahhoz az alábbi képesítéssel, szakképzettséggel kell
rendelkeznie:
Jelmagyarázat
a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés
k = középfokú képesítés
f = felsőfokú szakképzettség

Edzői tevékenység végzése, a sportolók
versenyekre való felkészítése

(a)sportedző (a Tollaslabda sportág
megjelölésével) (k), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő-edző
(f), szakedző (f), okleveles szakedző (f),

A Szövetségnél (a nemzeti válogatottaknál)
vezetőedző, szövetségi kapitányi feladatok
ellátása, illetve a vezetőedző segítése

szakedző (f), okleveles szakedző (f), illetve a
tollaslabda sportágban szerezhető legmagasabb
szintű állami sportszakmai képesítés; testnevelő
edző(f), nemzetközi sportszövetség által
akkreditált edzőképzésben szerzett
legmagasabb végzettség (f)

Válogatottak mellett dolgozó edző, válogatott
keret edző

sportoktató (a); nemzetközi sportszövetség által
akkreditált edzőképzésben szerzett
legmagasabb végzettség (a); sportedző (k);
testnevelő tanár (f); okleveles testnevelő tanár
(f); testnevelőedző (f); szakedző (f); okleveles
szakedző (f)
sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező
(f), rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f),
okleveles sportmenedzser (f)

Szövetség hivatali munkáját irányító (főtitkár
vagy azzal azonos feladatokat ellátó) személy*

Döntnöki feladatok ellátása
Játékvezetői feladatok ellátása MTLSZ
versenyen
Sportegészségügyi feladatok ellátása

MTLSZ versenyen nemzetközi sportszövetség
vagy a MTLSZ döntnöki képesítése
nemzetközi sportszövetség vagy a MTLSZ
játékvezetői képesítése
sportmasszőr (k); humánkineziológus (f);
okleveles humánkineziológus (f); preventív
mozgásterapeuta (t); okleveles gyógytestnevelő
tanár (f); gyógytornász (f); szakorvos (f);
általános orvos (f); pszichológus (f); dietetikus
(f)

Megjegyzés: A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a
szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai
végzettség, valamint a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti jogi és igazgatási területen
szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség.

4.§
A Szövetség a 3.§-ban meghatározottakon felül a tollaslabda sportágban sportszakembernek

tekinti a Nemzetközi Tollaslabda Szövetség (BWF) és/vagy az Európai Tollaslabda Szövetség
(BE) szervezésében megszerezhető képesítéssel rendelkező személyeket. Az ilyen
képesítéssel rendelkező sportszakemberek a képesítésüknek megfelelő tevékenységet
végezhetnek.
5.§

A jelen szabályzatban meghatározott képesítéssel való rendelkezés alól mentesítést kap az
a személy, aki kérelmet nyújt be az MTLSZ Elnökségének azért, mert úgy látja el feladatát,
hogy a feladat ellátáshoz előírt képesítés megszerzésére irányuló képzésben már folytat
tanulmányokat, vagy a kérelmének beadásától számított maximum másfél éven belül elkezdi
tanulmányait. Ebben az esetben a mentesség kizárólag a tanulmányok rendes időben történő,
sikeres befejezéséig adható meg.

Azon személyek, akik nem tartoznak egyik besorolás alá sem, de vállalják, hogy a Nemzetközi Szövetség
által szervezett képzésen részt vesznek és sikeresen elvégzik akkor edzői munkát végezhetnek.

6.§
A Szövetség sportszakembereinek szakmagyakorlásra való felkészülésének elősegítése érdekében:
ösztöndíjakat, diplomadíjakat hirdet, a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését elősegítő
szolgáltatásokat nyújt;
a szakmagyakorlás szakmai színvonalának elősegítése érdekében jóváhagyja és értékeli a kötelező
szakmai továbbképzések programját, azokhoz kapcsolódóan szolgáltatásokat nyújt;
a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos adatokat nyilvántartja és közzéteszi.

7.§
Az Szövetség köteles és jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat rendelkezéseinek
betartását. Azon sportszervezetek, amelyek nem rendelkeznek a jelen szabályzatban meghatározott
képesítéssel rendelkező sportszakemberrel vagy olyan sportszakemberrel, aki az 5.§ szerint
meghatározott mentességgel rendelkezve végzi munkáját, nem részesülhet az MTLSZ
általi semmilyen nemű támogatásban, kivéve ez alól a sportszakemberek képzésére
irányuló támogatási formákat.

Jelen Szabályzatot a Szövetség Elnöksége a 6/2021 (I.15.) számú határozatával elfogadta és
2021.01.15-én hatályba léptette.

Budapest, 2021.01.15.

