
 

 
 
 

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

  

 



 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A szabályzat hatálya 

1. § 
(1) A Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség (továbbiakban: MSJJSZ) összhangban a           
sportról szóló 2004. évi I. törvény 23.§ (1) bekezdésének g) pontjával, 79.§ (1)             
bekezdésének bf) pontjával, valamint a 77.§ p) pontjával, illetve a sport területén            
képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről       
szóló 157/2004 (V.18.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Korm.rend.) jelen Képesítési        
Szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a sport ju jitsu sportághoz          
köthető sportszakemberek megnevezését, képzési és képesítési követelményeit az        
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) közzétett sportszakmai, sportigazgatási       
szakképesítések előírásai alapján. 
 
(2) Jelen Szabályzatban előírt végzettségi szint és szakképesítés megléte az alkalmazás,           
megbízás kötelező előfeltétele, ami minden az MSJJSZ-el tagsági viszonyban álló          
sportszervezetre kiterjed. 
 
(3) Jelmagyarázat e szabályzat alkalmazásában: 
 
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 
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II. KÉPESÍTÉSEK ÉS KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 
 

A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények 

2. § 
(1) Sportszakember a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77.§ p) pontjában foglaltakon túl,              
és azzal összhangban a sport ju jitsu sportágban az a természetes személy, aki:  

a) edzői; 
b) szövetségi kapitány; 
c) főtitkári; 
d) menedzseri; 
e) versenybírói; 
f) sportorvosi; 
g) gyúrói, masszőri 

 
tevékenységet folytat munkaviszonyban, megbízási vagy egyéb polgárjogi jogviszonyban,        
avagy társadalmi munkában az MSJJSZ tagszervezeteinél. 
 
(2) Edző 
Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi. Az MSJJSZ           
sportszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési       
követelmény a Korm.rend. mellékletének 4. pontjában feltüntetett: 

a) sport ju jitsu vagy judo sportoktató (a); 
b) sport ju jitsu vagy judo sportedző (k); 
c) testnevelő tanár (f); 
d) okleveles testnevelő tanár (f);  
e) testnevelő-edző (f); 
f) szakedző (f); 
g) okleveles szakedző (f); 

képesítés valamelyikének a megléte. 
 
(3) Vezetőedző, szövetségi kapitány 
Az MSJJSZ-nél vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző          
segítése tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a       
Korm.rend. mellékletének 6. pontjában feltüntetett: 

a) szakedző (f);  
b) okleveles szakedző (f);  
c) testnevelő-edző (f) 

képesítés valamelyikének megléte. 
 
(4) Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és vezetése a közoktatási         
intézmények kiemelten a 4-8 éves korosztály tanórán kívüli és szünidei sport rekreációs            
foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részére. 
A tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a Korm. rend.         
mellékletének 16. pontjában feltüntetett: 

a) sport ju jitsu vagy judo sportedző (k); 
b) rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: gyermekkori     

mozgásprogram vezető (r); 
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c) szakedző (f); 
d) okleveles szakedző (f);  
e) testnevelő tanár (f); 
f) okleveles testnevelő tanár (f);  
g) testnevelő tanár-egészségtantanár (f); 
h) okleveles gyógytestnevelő tanár (f); 
i) rekreáció-szervező (f) 

képesítés valamelyikének megléte. 
 
(5) Sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban és művelődési      
házakban az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként edzések tervezése és           
közreműködés azok végrehajtásában, a résztvevők egészséges életvitelének       
kialakításában dolgozó sportszakember. 
A tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a Korm.rend.        
mellékletének 18. pontjában feltüntetett: 

a) sport ju jitsu vagy judo sportedző (k); 
b) rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: személyi edző (r);  
c) szakedző (f); 
d) okleveles szakedző (f);  
e) testnevelő tanár (f); 
f) okleveles testnevelő tanár (f);  
g) testnevelő-egészségtan tanár (f);  
h) okleveles gyógytestnevelő tanár (f); 
i) rekreáció-szervező (f) 

képesítés valamelyikének megléte. 
 
(6) Sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban, művelődési     
házakban, idősek klubjában, fitness termekben, szabadidős programszervező cégeknél és         
vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával        
életminőség javító foglalkozások szervezését és vezetését végző sportszakember. 
A tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési követelmények a Korm. rend.         
mellékletének 19. pontjában feltüntetett 

a) sport ju jitsu vagy judo sportedző (k); 
b) rekreációs mozgásprogram vezető következő szakirányai: személyi edző (r);  
c) szenior tréner (r); 
d) szakedző (f); 
e) okleveles szakedző (f);  
f) testnevelő tanár (f);  
g) okleveles testnevelő tanár (f);  
h) testnevelő-egészségtan tanár (f);  
i) okleveles gyógytestnevelő tanár (f); 
j) rekreáció szervező(f) 

képesítés valamelyikének megléte. 
 
(7) Sportszervezeteknél mozgásterápiás sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása 
Az MSJJSZ sportszervezeteinél fenti tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési        
követelmény a Korm.rend. mellékletének 5. pontjában feltüntetett: 

a) preventív mozgásterapeuta (t),  
b) humánkineziológus (f),  
c) okleveles humánkineziológus (f),  
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d) okleveles gyógytestnevelő tanár (f),  
e) gyógytornász (f) 

képesítés valamelyikének a megléte. 
 
(8) Gyúró, Masszőr  
Az MSJJSZ tagszervezeteinél sportolók bemelegítését, regenerálódását elő- és        
utókezelését gyúró(k) és sportmasszőr(ök) végzi(k). A gyúró, masszőr tevékenység         
folytatásához szükséges szakképesítési követelményeket külön jogszabály határozza meg        
valamint a Korm.rend. Mellékletének 9. pontjában feltüntetett 

a) sportmasszőr (k) 
képesítés megléte. 
 
(9) Főtitkár 
Az MSJJSZ hivatali munkáját irányító (vagy azzal azonos feladatokat ellátó) személy a            
Főtitkár. Az MSJJSZ Főtitkári tevékenységének ellátásához szükséges szakképesítési        
követelményeket a Korm. rend. mellékletének 7. pontjában feltüntetett: 

a) sportszervező, - menedzser (k); 
b) testnevelő tanár (f); 
c) okleveles testnevelő tanár (f);  
d) sportszervező (f); 
e) rekreáció-menedzser (f); 
f) sportmenedzser (f); 
g) okleveles sportmenedzser (f) 

képesítés valamelyikének a megléte.  
 
(10) Menedzser  
A menedzser tevékenysége ellátásához szükséges szakképesítési követelmények       
megegyeznek a főtitkárra vonatkozó képesítési követelményekkel.  
 
(11) Versenybíró  
A versenybíró az MSJJSZ versenyszabályzatában megjelölt képesítéssel rendelkező        
sportszakember. A versenybírói tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei        
az MSJJSZ által szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően a hazai vagy           
nemzetközi követelmények szerinti sikeres vizsga letétele.  
A versenybírókkal szemben támasztott követelményeket a Versenybírói Szabályzat 5.§-a         
tartalmazza. 
  
(12) Sportorvos  
A sportorvos az a szakorvos, aki tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a            
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII.13.) Kormányrendeletben      
meghatározottak szerint folytatja. 
 

Edzői licencek 

3. § 
(1) Az MSJJSZ Oktatási Bizottsága (továbbiakban Bizottság) rendszeres képzéseket és          
továbbképzéseket tart a sportszervezetek sportszakemberinek. A képzések szakmai        
anyagát, követelmény rendszereit, időpontját és helyszínét a Bizottság határozza meg,          
melyről tájékoztatja a sportszervezeteket és az érintett sportszakembereket. 
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(2) A tagszervezetek sportszakembereit regisztrálni kell a Főtitkár által vezetett központi           
nyilvántartásba, melyhez csatolni kell a képesítéseket igazoló dokumentumok másolatát. 

(3) Az edzők folyamatos képzésének céljából az MSJJSZ 3 szintű licenc rendszert            
működtet az alábbiak szerint: 

a) A lincencet kell adni testnevelő tanári, illetve szakedzői diplomával rendelkező          
sportszakembereknek; 

b) B licencet kell adni az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel          
rendelkező sportszakembernek; 

c) C licentecet kell adni az államilag nem elismert képesítéssel rendelkező          
sportszakembereknek. 

(4) A licenc automatikusan megújul, ha a sportszakember részt vesz az Oktatási Bizottság             
által kijelölt éves továbbképzések egyikén. Ha a sportszakember 1 éven keresztül nem            
vesz részt a kijelölt továbbképzések egyikén, akkor edzői licencét fel kell függeszteni. 

(5) A licenceket a követelmények teljesítését követően a Bizottság igazolja, a Főtitkár            
hitelesíti a tagsági igazolványban (Budo Pass) és veszi nyilvántartásba a licenc díj            
befizetését követően. 

(6) Licenc nem adható ki annak a sportszakembernek: 
a) akit az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság a sporttevékenységtől véglegesen eltiltott; 
b) akit egyesülete, szakosztálya kizárta soraiból; 
c) akinek a sportszervezete fel van függesztve; 
d) akinek eljárási díj tartozása van az MSJJSZ felé. 

 
(7) Sportszakember licence felfüggesztésre kerül (lásd 1. sz. melléklet) 

a) ha ellene Fegyelmi eljárást indít az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság; 
b) ha a sportszakember 1 éven keresztül nem vett részt az Oktatási Bizottság által             

kijelölt továbbképzések egyikén; 
c) ha a sportszakembert foglalkoztató tagszervezet tagi státusza felfüggesztésre kerül; 
d) ha a sportszakember sportszervezete kizárta soraiból. 

 
(8) Sportszakember licence visszavonásra kerül (lásd 2. sz. melléklet) 

a) ha a sportszakember nem teljesíti a licenchez előírt kreditkritériumokat; 
b) ha a sportszakembert foglalkoztató sportszervezet jogutód nélküli megszűnik; 
c) ha a sportszakembert foglalkoztató sportszervezet szétválik, átadásra kerül, ill.         

egyesülés egy másik sportszervezettel; 
d) ha az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság a sporttevékenységtől véglegesen eltiltotta; 
e) ha törölték a nyilvántartásból; 
f) ha a sportszakember sportszervezetének több mint 3 hónapot meghaladó, lejárt          

köztartozása van, továbbá ha ellene csődeljárás, illetve felszámolási eljárás indult. 
 

(9) A licencek kiállítása automatikusan történik. A Bizottságnak 8 napon belül értesítenie            
kell a Főtitkárt a licencek nyilvántartásba vételéről. 
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(10) A sportszakemberek számára kiállított licencek felfüggesztéséről, visszavonásáról a         
Főtitkár határozatot hoz. A határozat ellen annak közzétételétől számított 8 napon belül az             
Elnökségnél lehet fellebbezni. 

 

Sportszakember nyilvántartások 

4. § 
(1) Az MSJJSZ nyilvántartás vezet a tagszervezetek sportszakembereiről, mely tartalmazza          
a sporttal összefüggő végzettséggel rendelkező személyeket (lásd 1. sz. melléklet). 
 
(2) Az MSJJSZ tagszervezetei kötelesek adatokat szolgáltatni az általuk foglalkoztatott          
sportszakemberek képesítéseivel kapcsolatban. 
 
(3) Sportszakemberek nyilvántartásba vételét és az abból való törlését a Főtitkár           
határozatban közzéteszi, egyúttal értesíti az érintett feleket a nyilvántartásba vétel, illetve           
törlés tényéről. 
 
(4) A sportszakember nyilvántartás tartalmazza: 

a) az edző nyilvántartási számát; 
b) a sportszervezet nevét, székhelyét; 
c) a sportszakember nevét; 
d) a sportszakember lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét;  
e) a nyilvántartásba vétel időpontját; 
f) a sporttal összefüggő képesítéseket. 

 
(5) A sportszakembert a nyilvántartást vezető szerv törli a nyilvántartásból, ha: 

a) az MSJJSZ Etikai és Sportfegyelmi Bizottsága a sporttevékenységtől véglegesen         
eltiltotta; 

b) egyesülete, szakosztálya megszűnése, átadása, szétválása esetén; 
c) egyesülete, szakosztálya kizárta soraiból; 
d) elhunyt. 

 
 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
5. § 

(1) Az MSJJSZ köteles a sportszervezet tagjai tekintetében az e Szabályzatban foglalt            
előírásokat érvényesíteni, és jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat         
rendelkezéseinek betartását.  
 
(2) Jelen Szabályzat annak elfogadásának napjától hatályos és visszavonásig érvényes. 
 
(3) Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése mulasztásnak, fegyelmi vétségnek        
minősül. 
 
(4) Jelen Szabályzatot az MSJJSZ Elnöksége 2018. augusztus 13-án fogadta el és léptette             
hatályba. 
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SPORTSZAKEMBER REGISZTRÁCIÓ 
 

 

SPORTSZAKEMBER ADATAI 

NEVE  

SZÜLETÉSI HELY  

SZÜLETÉSI IDŐ  

ANYJA NEVE  

LAKCÍM  

E-MAIL CÍM  

 
 SPORTSZERVEZET ADATAI  

NEVE  

SZÉKHELYE  

KÉPVISELŐJE  

 

NYILATKOZAT 

 

A fent nevezett sportszervezet képviselőjeként kijelentem, hogy a megadott adatok helyesek, 

a megnevezett sportszakember a sportszervezet tagja. 

Budapest, ............ év  ................. hó ........ nap.  

 

 

..........................................  

Sportszervezet képviselője  

 

NYILATKOZAT 

 
Alulírott, mint a ………………………….. sportszervezet edzője ezúton nyilatkozom, hogy a 

Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség Versenyszabályzatát, Doppingszabályzatát, Etikai és 

Gyermekvédelmi Szabályzatát, Adatvédelmi Szabályzatát és Képesítési Szabályzatát, 

valamint a versenyekkel, versenyzőkkel és sportszakemberekkel kapcsolatos 

szabályzásokat, illetve a JJIF versenyszabályait és vonatkozó előírásait megismertem és 

elfogadom.  

Vállalom, hogy a Képesítési Szabályzat 3.§ (1) bekezdése szerint részt veszek a Magyar 

Sport Ju Jitsu Szakszövetség által szervezett továbbképzéseken, valamint az edzői licenc 

megszerzéséhez, illetve megtartásához szükséges kreditrendszert teljesítem. 

Budapest, ............ év  ................. hó ........ nap.  
 

..........................................  

Sportszakember aláírása 



Magyar Sport Ju-Jistu Szakszövetség  Sportolói igazolás 
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ZÁRADÉK 

 

A Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség …………………………………………………… edzőt 

a mai napon nyilvántartásba vette. 

Budo Pass száma: 

Edzői licenc száma: 

Budapest, ............ év  ................. hó ........ nap.  

 
 
 
 

 ..........................................  
Főtitkár 
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HATÁROZAT 
EDZŐI LICENC FELFÜGGESZTÉSÉRŐL 

 
 
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség Főtitkára a Képesítési Szabályzat 3.§ (10) 
bekezdése alapján alábbi határozatot hozta.  
 

HATÁROZAT 
 

Sportszakember licencét ........ év ........ hó ..... napján azonnali hatállyal felfüggesztem.  
 
Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül az MSJJSZ Elnökségének 
benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.  

 
INDOKLÁS 

 
........ év ........ hó ..... napján az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság Elnöke tájékoztatta 
a Főtitkárt sportszakember ellen indított Fegyelmi eljárásról.  
 

A Képesítési Szabályzat 3.§ (7) a) pontja szerint sportszakember edzői licencét fel 

kell függeszteni amennyiben az Etikai és Sportfegyelmi Bizottság Fegyelmi eljárást 

indít ellene.  

 
E körülményre tekintettel a Főtitkár a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően 
határozott.  
 
Budapest, ............ év  ................. hó ........ nap.  
 
 
 

 ..........................................  
Főtitkár 



 KSZ 4. SZ. MELLÉKLET 
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HATÁROZAT 
NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉSRŐL 

 
 
A Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség Főtitkára a Képesítési Szabályzat (továbbiakban: 
Szabályzat) 4.§ (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozta.  
 

HATÁROZAT 
 

Sportszakembert ........ év ........ hó ..... napján a versenyzői nyilvántartásból töröltem.  
 
Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül az MSJJSZ Elnökségének 
benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel élhet.  

 
INDOKLÁS 

 
A Szabályzat 4.§ (5) bekezdésének … pontja alapján a sportszakembert törölni kell a 
versenyzői nyilvántartásból ha 
 

a) az MSJJSZ Etikai és Sportfegyelmi Bizottsága a sporttevékenységtől véglegesen 

eltiltotta; 

b) egyesülete, szakosztálya megszűnése, átadása, szétválása esetén; 

c) egyesülete, szakosztálya kizárta soraiból; 

d) elhunyt. 

 
E körülményre tekintettel a Főtitkár a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően 
határozott.  
 
Budapest, ............ év  ................. hó ........ nap.  
 
 
 

 ..........................................  
Főtitkár 


