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A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség (a továbbiakban:MOGSZ)
elnöksége a sportról szóló 2004.évi l. törvény 79.§ (1) bekezdésének f9 pontja,a 77.§ p)
pontja, a sport területén képesesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló,többször módosított 157/2004(V.8) Kormányrendelettovábbiakban Kormányrendelet-, valamint a MOGSZ Alapszabálya alapján az alábbi

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATOT

alkotja :

1. A Szabályzat célja
A görkorcsolya sportág területén tevékenységet végző sportszakemberek képesítési
követelményeinek meghatározása az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) közzétett
sportszakmai, sportigazgatási szakképesítések és a nemzetközi, valamint a hazai Szakági
Országos Sportszövetségek versenyszabályaiban rögzített szakmai és biztonsági előírások
alapján. Jelen szabályzatba előírt végzettségi szint és a szakképesítés megléte az alkalmazás
(megbízás) kötelező előfeltétele.

2. A Szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki, amely a
MOGSZ által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényen sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatot lát el, továbbá hatálya kötelezően kiterjed a MOGSZ-szal tagsági viszonyban álló
Sportszervezetek alkalmazott (megbízott) sportszakemberekre jelen Szabályzat hatályba
lépését követően.

3. A MOGSZ hivatali munkáját irányító főtitkárra vonatkozó szakképesítési
követelmények
A MOGSZ főtitkári tevékenység ellátásához szükséges szakképesítési követelmény a
Kormányrendelet Mellékletének 7. pontjában felsoroltak szerint:
- középfokú végzettségű sportszervező,-menedzser,
- felsőfokú végzettségű testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár,
- sportszervező, rekreáció-.menedzser, okleveles sportmenedzser,
- a 289/2005,XII.22) Kormányrendelet szerinti jogi és igazgatási területen szerzett
végzettségű szakember,
- közgazdasági felsőfokú végzettségű szakember.
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4. A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények
Sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77.§ p) pontjában foglaltak alapján a
görkorcsolya sportágban az a természetes személy, aki:
- edzői,
- versenybírói
Tevékenységet folytat a 2, pontban megjelölt sportszövetségnél és sportszervezeteknél,
munkaviszonyban, megbízási, illetve polgári jogviszonyban vagy társadalmi munkában
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetett feladatot lát el.
A MOGSZ területén az eddigi gyakorlatban még nem került meghatározásra
sportszakemberként, a szövetségi kapitányi, válogatott vezető edzői tevékenység.

4.1 Edző
Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi.
A MOGSZ Sportszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmények: a Kormányrendelet Mellékletének 4. pontjában feltüntetett felsőfokú
végzettséggel rendelkező testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, testnevelő-edző,
szakedző, okleveles szakedző.
A görkorcsolya sportág területén kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel
betölthető edzői szint nem került előírásra.

4.2 Versenybíró
A versenybíró a MOGSZ által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényen a versenyek
teljes körű lebonyolításában, az eredmények mérésében, rögzítésében résztvevő személy,
mint:
- Főbíró
- helyettes főbíró
- startbíró
- körszámláló
- időmérő
- segédbírók, pályabírók
- versenytitkár
- eredményfelelős
A versenybírói tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei:A MOGSZ által
szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően,írásbeli és szóbeli vizsga letétele.
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5. Egyéb rendelkezések
Jelen szabályzat végrehajtására a hatályba levő magyar jogszabályok,a nemzetközi Szövetség
és a MOGSZ versenyszabályzata,s az azokkal kapcsolatos általánosan elfogadott gyakorlat az
irányadóak.
Jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére vita esetén a MOGSZ Elnöksége jogosult.

6. Záró rendelkezések
Jelen szabályzatot a MOGSZ Elnöksége 2010. szeptember 20.-án egyhangúlag elfogadta.
Jelen szabályzat 2010. október 1. napján lép hatályba, melynek rendelkezéseit, ezt követően
kell kötelezően alkalmazni.

Tatabánya, 2010. szeptember 20

Lugosi László
elnök

