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A Magyar Curling Szövetség
Szabályzata
a curling sport területén alkalmazandó
sportszakemberek képesítési előírásairól

1.§
Általános rendelkezés
A Magyar Curling Szövetség (a továbbiakban: MCSZ) Elnöksége az Alapszabály 24.§
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a sport területén képesítéshez
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V.
18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-nak (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 curling sportágban az egyes tevékenységek tekintetében
milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy
a curling sportág versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag
szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel.

2.§
A Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed az MCSZ-szel tagsági viszonyban álló
sportszervezetekre, a sportszervezeteknél a 3. §-ban meghatározott tevékenységet folytató
sportszakemberekre, továbbá az MCSZ-nél tevékenységet folytató sportszakemberekre.

3.§
A Szabályzat alkalmazása
A Szabályzat alkalmazása során, annak előírásai mellett a Rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni és betartani (1. számú melléklet).

4.§
Szakemberek és képesítések
(1)
A curling sportágban a Rendelet melléklete alapján sportszakembernek
minősül az alábbi tevékenységeket végző személy és ahhoz az alábbi képesítéssel,
szakképzettséggel kell rendelkeznie:

1.

edzői tevékenység végzése,
a sportolók versenyekre való felkészítése,
MCSZ-nél felnőtt és utánpótlás válogatott
keretedzői,
„Herakles program” keretedzői,
szakmai referensi,
projektvezetői feladatok ellátása

curling sportoktató (a), curling
sportedző (k), curling szakedző (f),
és okleveles curling szakedző (f)
testnevelő-curling edző (f)
WCF illetve ECF curling instruktor
1. vagy 2. szint
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

Sportszervezeteknél mozgásterápiás,
rehabilitációs szolgáltatások irányítása

sport preventív mozgásterapeuta (t),
humánkineziológus (f),
okleveles humánkineziológus (f),
okleveles gyógytestnevelő tanár (f),
gyógytornász (f)
szövetségi kapitányi,
curling szakedző (f),
bármely válogatott csapat-kapitányi,
okleveles curling szakedző (f),
sportigazgatói feladatok ellátása,
illetve az adott sportágban
utánpótlás program vezetői feladatok ellátása
szerezhető legmagasabb szintű
állami sportszakmai képesítés;
testnevelő – curling edző (f),
WCF illetve ECF curling instruktor
1. vagy 2. szint
az MCSZ hivatali munkáját irányító főtitkári testnevelő tanár (f),
feladatok
okleveles testnevelő tanár (f),
sportszervező (f),
sportmenedzser (f),
okleveles sportmenedzser (f)
Sportszervezeteknél, az MCSZ-nél masszázs sportmasszőr (k)
kezelések végzése
Sportszervezeteknél,
fitnesz-termekben, curling sportedző (k), rekreációs
táncklubokban,
továbbá mozgásprogram-vezető következő
szabadidőközpontokban
és
művelődési szakirányai: animátor (r), fitnesz
házakban fitnesz programok szervezése és instruktor (r), gyermekkori
vezetése
mozgásprogram-vezető (r),
személyi edző (r), szenior tréner (r);
szakedző (f), okleveles szakedző
(f),táncpedagógus (f), testnevelő
tanár (f), okleveles testnevelő tanár
(f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógytestnevelő
tanár (f), rekreáció-szervező (f)
Sportági
mozgásprogramok
tervezése, curling sportedző (k),
szervezése és vezetése a közoktatási rekreációs mozgásprogram-vezető
intézmények (kiemelten a 12-18 éves következő szakiránya: gyermekkori
korosztály) tanórán kívüli és szünidei mozgásprogram-vezető (r);
sportrekreációs foglalkozásai, tanfolyamai és szakedző (f), okleveles szakedző
táborai részére
(f), táncpedagógus (f), testnevelő
tanár (f), okleveles testnevelő tanár
(f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógytestnevelő
tanár (f), rekreáció-szervező (f)
sportszervezeteknél,
sportlétesítményekben, curling sportedző (k), rekreációs
szabadidőközpontokban
és
művelődési mozgásprogram-vezető következő
házakban - az egyéni vagy kis közösségi szakiránya: személyi edző (r);
edzésvezetés szakértőjeként - edzések tervezése szakedző (f), okleveles szakedző
és közreműködés azok végrehajtásában, a (f), táncpedagógus (f), testnevelő
résztvevők
egészséges
életvitelének tanár (f), okleveles testnevelő tanár
kialakításában
(f), testnevelő tanár-egészségtan
tanár (f), okleveles gyógytestnevelő
tanár (f), rekreáció-szervező (f)
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sportszervezeteknél,
sportlétesítményekben,
szabadidőközpontokban, művelődési házakban,
szabadidős programszervező cégeknél és
vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás
eszközrendszerének
alkalmazásával
életminőség-javító foglalkozások szervezése és
vezetése

Curling sportedző (k), rekreációs
mozgásprogram-vezető következő
szakirányai: személyi edző (r),
szenior tréner (r); szakedző (f),
okleveles szakedző (f),
táncpedagógus (f), testnevelő tanár
(f), okleveles testnevelő tanár (f),
testnevelő tanár-egészségtan tanár
(f), okleveles gyógytestnevelő tanár
(f), rekreáció-szervező (f)

Jelmagyarázat
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

(2.) 2012. december 31-ig mentes a Curling szakedzői, okleveles Curling szakedzői
képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az, az edző, aki a 60.életévét 2009. december
31. napjáig betöltötte, és a sportágban legalább öt évig folyamatos edzői tevékenységet
végzett. A mentesség fennállását az érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter
igazolja, a kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumhoz a vonatkozó
kormányrendeletben előírt mellékletekkel kiegészítve kell benyújtani.

5.§
Kiemelt fontosságú tisztségek betöltéséhez kapcsolódó
képesítés
A curling sportág versenyrendszerében a szövetségi kapitányi szint kizárólag
szakedzői, okleveles szakedzői vagy a WCF által szervezett legmagasabb instruktori
képesítéssel tölthető be.

6.§
Ellenőrzés
(1) Az MCSZ köteles és jogosult ellenőrizni tagszervezeteinél a jelen szabályzat
rendelkezéseinek betartását. Ennek érdekében a tagszervezetek minden versenyszezon
kezdetén (adott év szeptember 15. napjáig), kötelesek a velük jogviszonyban álló, jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó sportszakemberekre vonatkozólag benyújtani az adott személy
sportszakmai képesítését igazoló okiratokat annak megjelölésével, hogy az adott személy
milyen tevékenységet végez.
(2) Amennyiben az MCSZ által lefolytatott ellenőrzés során megállapításra kerül,
hogy a sportszervezet ne megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel létesít jogviszonyt,
akkor az MCSZ főtitkára írásban felhívja a sportszervezet képviselőjének figyelmét a
hiányosság megszüntetésére.
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7.§
Záradék

Jelen Szabályzatot az MCSZ Elnöksége 4./2010.(VI.17.) számú határozatával
egységes szerkezetben elfogadta és hatályba léptette.

Rókusfalvy András
elnök

