
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet 

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítések jegyzékéről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét e rendelet 
melléklete tartalmazza.

2. § A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a 
bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény alapján bejegyzett főtevékenysége „92.62. Egyéb sporttevékenység”, 
„92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység”, vagy „93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás”, 
egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére munkaszerződést, megbízási szerződést, vállalkozási szerződést 
csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktatói, sportedzői, szakedzői vagy testnevelő tanári képesítéssel 
rendelkeznek.

3. § (1) Azoknak a személyeknek, akik az 50. életévüket 2004. december 31. napjáig betöltik, és a sport területén 
legalább öt évig kiemelkedően eredményes tevékenységet végeztek, kérelmükre a Nemzeti Sporthivatal elnöke (a 
továbbiakban: NSH elnöke) legfeljebb 2007. december 31-ig felmentést adhat a szakképesítés megszerzésének 
kötelezettsége alól.

(2) A kérelmet a Nemzeti Sporthivatalnál három példányban kell benyújtani.
(3) A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági szakszövetségnek, országos 

sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) az egyéb feltétel teljesítését igazoló javaslatát.
(4) Az NSH elnöke a kérelemről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozattal dönt.
(5) Ha a kérelem hiányos, a kérelmezőt 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra kell felhívni. A hiánypótlásra történő 

felhívás eredménytelensége esetén az eljárást meg kell szüntetni.
4. § A sportszövetség - szabályzatában meghatározottak szerint - köteles sportszervezet tagjai tekintetében az e 

rendeletben foglalt előírásokat érvényesíteni.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 168/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet.
(3) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:
a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a rekreáció szakokon szerezhető 

képesítésekkel,
b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a sportmenedzser 

szakokon szerezhető képesítésekkel
egyenértékű képesítést igazol.

(4) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:
a) segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel,
b)  a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, -menedzser képesítéssel

egyenértékű képesítést igazol.
(5) E rendelet alkalmazásában a korábban a táncsportban szerzett „B” vagy „C” kategóriás művészeti oktatói engedély a 

táncpedagógus képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.
(6) A sportszövetség 2005. május 31-ig szabályzatában köteles az Stv. 77. § p) pontja alapján meghatározni, hogy 

sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek 
sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag 
szakedzői képesítéssel.

(7) A melléklet
a) 4. és 6. pontjában megjelölt tevékenység 2007. december 31-ig az adott sportág nemzetközi szövetségével kötött 

megállapodás alapján a sportszövetség által szervezett képzésben szerzett képzettséggel,
b) 7. pontjában megjelölt tevékenység 2007. december 31-ig a mellékletben megjelölt képesítés nélkül is folytatható.
(8) Az e rendeletben meghatározott tevékenységek a szükséges képesítések nélkül 2004. december 31-ig folytathatók.



Melléklet a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelethez

JEGYZÉK 
az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekről

Jelmagyarázat:

a = alapfokú képesítés
k = középfokú képesítés
f = felsőfokú képesítés

Tevékenység Képesítés megnevezése
1. nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás 

nyújtása, a diákok versenyekre való felkészítése
testnevelő tanár (f), testnevelő-rekreációs tanár (f)

2. természetes személy vagy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által 
végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(edzésprogramok) szervezése

sportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f), sportszervező 
menedzser (k), sportszervező (f), sportmenedzser (f), 
testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)

3. természetes személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja 
szerinti gazdálkodó szervezet által végzett 
egészségmegőrző és sportfoglalkozások 
(edzésprogramok) vezetése

sportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f), gyógytornász 
(f), testnevelő tanár (f)

4. edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre 
való felkészítése

sportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f), 
tánccsoportban táncpedagógus (f)

5. sportszervezeteknél mozgásterápiás, 
sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása

humánkineziológus (f), gyógytestnevelő tanár (f)

6. sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) 
vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása

szakedző, illetve az adott sportágban szerezhető 
legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; 
tánccsoportban táncpedagógus

7. sportszövetség, valamint a nemzeti sportszövetségek 
hivatali munkáját irányító, az elnökség által kinevezett 
főtitkár vagy azzal azonos feladatokat ellátó 
személy**

sportszervező, -menedzser (k)

8. helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél 
szakreferensi feladatok ellátása*

sportszervező, -menedzser (k), sportszervező (f), 
sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), rekreáció-
szervező (f)

9. sportszervezeteknél masszázs kezelések végzése sportmasszőr (k)
10. sportmasszőr-vállalkozások vezetése sportmasszőr (k)
11. lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, 

pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátása
lovastúra-vezető (k)

Megjegyzés:
A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy 

magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.
A **-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy 

magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint jogi egyetemi, államigazgatási főiskolai, közgazdasági felsőfokú 
végzettség.


