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A Magyar Floorball Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) Elnöksége a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény 79.§ (1) bekezdésének f) pontja, a 77. § p) pontja, a sport területén képesítéshez kötött 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékérıl szóló, többször módosított 157/2004 
(V.18.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet –, valamint a Szakszövetség Alapszabálya 
alapján az általa irányított (szervezett, rendezett) floorball sportág versenyrendszerében az alábbi 
 

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATOT 
 

alkotja: 

 

A Szabályzat célja 
1. § 

 
(1) A floorball sportág területén tevékenységet végzı sportszakemberek képesítési 

követelményeinek meghatározása az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) közzétett 
sportszakmai, sportigazgatási szakképesítések és a Nemzetközi Floorball Szövetség (IFF) 
versenyszabályzataiban rögzített szakmai és biztonsági elıírások alapján. Jelen szabályzatban 
elıírt végzettségi szint és a szakképesítés megléte az alkalmazás (megbízás) kötelezı 
elıfeltétele. 

 
A Szabályzat hatálya 

2. § 
 
(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a 

Szakszövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényen sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatot lát el, továbbá hatálya kötelezıen kiterjed a Szakszövetséggel tagsági 
viszonyban álló Sportszervezeteknél alkalmazott (megbízott) sportszakemberekre jelen 
Szabályzat hatályba lépését követıen. 

 
(2) A floorball sportágon belül sportszakembernek minısül: 

a) a sportedzı,  
b) a játékvezetı,  
c) a masszır,  
d) a sportorvos és a sportegészségügyi feladatot ellátó egyéb személy. 

 
Sportszakemberek számára elıírt képesítési követelmények 

3. § 
 
(1) A floorball sportágban képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékét a jelen határozat 

melléklete tartalmazza. 
 
(2) Amely tevékenység esetén a melléklet képesítési kötelezettséget nem ír elı, azok a 

tevékenységek képesítés nélkül is végezhetıek. 
 
(3) Azoknak a személyeknek, akik a melléklet A) (1)-(2). pontban felsorolt sportedzıi 

tevékenységet szeretnék betölteni és nincs meg a floorball sport vonatkozásában az elıirt 
képesítésük, vagy az elıírtnál alacsonyabb képesítéssel rendelkeznek, de a sport területén 
legalább öt évig kiemelkedıen eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre a 
Szakszövetség Elnöksége felmentést adhat a szakképesítés kötelezettsége alól. 
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Külföldi és korábban megszerzett képesítések 
4. § 

 
(1) A tevékenység ellátása szempontjából a korábban megszerzett:  

a) fıiskolai szintő testnevelés-rekreáció szak a fıiskolai szintő testnevelı tanár, 
valamint a rekreáció szakokon szerezhetı képesítésekkel, 

b)  a fıiskolai szintő testnevelés-sportszervezés szak a fıiskolai szintő testnevelı 
tanár, valamint a sportmenedzser szakokon szerezhetı képesítésekkel, 

c) segédedzıi képesítés a sportoktatói képesítéssel, 
d) a sportszervezı és a sportvezetı, sportszervezı (menedzser) képesítések a 

sportszervezı, sportmenedzser képesítéssel  
egyenértékő képesítést igazol. 

 
(2) Azok a személyek, akik nem magyar állampolgárok, abban az esetben láthatnak el a jelen 

szabályzat hatálya alá tartozó sportszakemberi tevékenységet, amennyiben a hatályos 
rendelkezéseknek megfelelıen honosítják a szakképesítésüket igazoló okiratokat. 

 
 

Hatályba léptetı rendelkezések 
5. § 

 
(1) Jelen Képesítési Szabályzatot a MFSZ Elnöksége a 2010. április 11-én tartott elnökségi ülésén 

2010. június 1-jei hatállyal elfogadta.  
 
(2) A szabályzat hatálya alá tartozó sportszakembereket foglalkoztató sportszervezeteknek a 

szabályzat hatálybalépését követı 60 napon belül kell a Szövetség fıtitkárához benyújtani a 
sportszakember képesítését igazoló iratok hitelesített másolatát. 

 
 
 
Budapest, 2010. április 11. 
 
 
 
  Vörös László 
  Elnök 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Floorball sportágban képesítéshez kötött tevékenységek jegyzéke 
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1. számú melléklet 

Floorball sportágban képesítéshez kötött tevékenységek jegyzéke 
 

 
 Tevékenység Képesítési követelmény 
 
A) Sportedzı 

(1) Nemzeti válogatottak szövetségi kapitány Szakedzı 

(2) Férfi OBI vezetıedzı Szakszövetség által szervezett edzıképzés 

(3) Unihoki országos bajnokság Testnevelı tanár 

(4) További országos bajnokságok - 

 
B) Játékvezetı 

(1) Felnıtt bajnoki mérkızés MFSZ Játékvezetıi Kamara felnıtt minısítése 

(2) Utánpótlás bajnoki mérkızés MFSZ Játékvezetıi Kamara minısítése 

 
C) Masszır 

(1) Nemzeti válogatott mellett Sportmasszır, Gyógytornász 

(2) Sportegyesületek alkalmazásában - 

 
D) Sportorvos és a sportegészségügyi feladatot ellátó egyéb személy 

(1) Nemzeti válogatott mellett Sportorvos 

(2) Sportegyesületek alkalmazásában Orvos, Sportorvos, Ápoló, Gyógytornász 

 
E) Egyéb tevékenység 

(1) egyéni vagy társas vállalkozás formájában Sportoktató, Sportedzı, Szakedzı 
végzett egészségmegırzı sportszakmai Sportszervezı menedzser, Sportmenedzser 
tanfolyamok szervezése Testnevelı tanár, Rekreáció-szervezı 

(2) egyéni vagy társas vállalkozás formájában Sportoktató, Sportedzı, Szakedzı 
végzett egészségmegırzı sportszakmai Testnevelı tanár 
tanfolyamok vezetése 


