MAGYAR MMA SPORTÁGI SZÖVETSÉG
KÉPZÉSI SZABÁLYZAT

Jóváhagyva: 2017. 09. 24.

1.§
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.)
Korm. Rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a
Magyar MMA Sportági Szövetség (továbbiakban: Szövetség) az általa irányított versenyrendszerben
az alábbiakat rendeli el.

2.§
Az MMA sportágban, a sportolók és más személyek versenyekre történő felkészítésében,
továbbá a sportági versenyeken bármilyen jogviszony keretében – így különösen munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy társadalmi munkában foglalkoztatott közreműködő személyek közül sportszakembernek kell tekinteni azokat a személyeket, aki a jelen
szabályzat 3.pontjában meghatározott tevékenységet látják el.

3.§
Az MMA sportágon belül sportszakembernek minősül:
a) sportedző,
b) sportbíró,
c) masszőr,
d) sportegészségügyi feladatot ellátó egyéb személy
e) az MMA sportágon bellül egyéb szakmai munkát végző személy (pl. sportmenedzser)

4.§
A Szövetség csatlakozott , az MMA sportágban működő sportszervezetek (sportegyesületek,
sportvállalkozások) által foglalkoztatott, a 2. pontban részletezett feladatokat ellátó
sportszakembereknek az állami képzés, vagy az állam által elismert Testnevelési Egyetem képzési
rendszeréhez.
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5.§
Az MMA sportágban képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékét a jelen határozat jelmagyarázata
tartalmazza.
Jelmagyarázat:
a = alapfokú képesítés
k = középfokú képesítés
f = felsőfokú képesítés

mérközések levezetése

sportbíró (a), versenybíró (a)

egészségmegőrzés és sportfoglakozások,
edzésprogramok szervezése

sportoktató (a), Sportedző (k),
sportszakedző (f).sportszervező menedzser (k),
sportszervező (k),sportmenedzser (f),
Testnevelő tanár (f),rekreáció – szervező (f).

sportszervezeteknél masszázs kezelése

sportmasszőr (k)

edzői tevékenység végzése, a sportolók
versenyekre való felkészítése

sportedzők (k) sportszakedzők (f)

sportegészségügyi feladatokat ellátás

ápolói (k), orvosi (f) végzettség

sportszövetségnél, nemzeti válogatottnál
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok
ellátása

szakedző, az adott sportágban szerezhető
legmagasabb szintű állami, államilag elismert
sportszakmai képesítés (f)

Sportszövetség

Sportszervező (f), menedzser (k)
Felügyelő bizottségi tagság (f)
Jogi bizottság (f)

hivatali munkályát írányító

az elnökség által kinevezett személy (k)
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6.§
a.)A szabályzat hatálya alá tartozó sportszakembereket foglalkoztató sportszervezeteknek
a szabályzat hatálybalépését követő 30 napon belül kell a Szövetség Elnökségéhez benyújtani a
sportszakember képesítését igazoló iratok hitelesített másolatát (8.pont),a Szövetség által kiírt
versenyrendszer akadálytalan működése érdekében.
b.) Az Elnökséghez az iratok – az eredeti okirat egyidejű bemutatása mellett – normál másolatban is
benyújthatóak, ebben az esetben az Elnökség a másolaton feltünteti azt, hogy az eredeti okirat
bemutatása megtörtént.
7.§
A jelen szabályzat hatálybalépésétől számítottan az Elnökség – a tanulmányok befejezésének
időpontjáig, erre irányuló kérelem esetén – jogosult ideiglenesen engedélyezni a képesítéshez
kötött tevékenység folytatását azon kérelmező részére, aki a szükséges képesítéssel még nem
rendelkezik, de igazolja, hogy az adott tevékenység folytatásához szükséges képzésen tanulmányai
folyamatban vannak.
8.§
A tevékenységek átmeneti ellátása szempontjából ,a Sportbírói,és Sportedzői képzés lezárulásáig
elfogadott a korábban megszerzett,az MMA sportágat alkotó küzdősportokból :
Szakedzői, Sportedzői , Sportbírói képesítés
9.§
Az edzői tevékenység, a sportolók versenyre történő felkészítése, valamint a Szövetségnél
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása, mind képesítéshez kötött tevékenység .
10.§
A Szövetséghez tartozó egyesületek kötelesek egyesületenként minimum 1(egy) személyt delegálni a
Szövetség által szervezett képzésekre!
1,) Sportbírói képzés
2.) Sportedzői képzés
Jelen szabályzat 2017. szeptember, 24. napján lép hatályba.
Záradék:
Jelen szabályzatot a Magyar MMA Sportágii Szövetség tagsága a 2017. 09. 24.-i gyűlésén hagyta jóvá.
A fenti szabályzat visszavonásig érvényes.
Kelt: Budapest , 2017. 09. 24.

HMMAF Elnökség
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