A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges szabályzata

Jóváhagyta Szakszövetség Elnöksége a(z) 2018.12.31./04. számú határozatával 2018.
december 31. napján a sportról szóló 2004. évi I. törvény 27. § 1) g) pontjában előírt
kötelezettségnek megfelelően.
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A szabályzat személyi hatálya
1.§ Jelen szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségben (a
továbbiakban: MDLSZ), szervezeti egységeinél, tagszervezeteinél tevékenykedő
sportszakemberekre.
A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények
2.§ (1) A Sportról szóló 2044. évi I. törvény 77. § p) pontja alapján a sportszövetség
szabályzatában határozza meg, 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 vagy okleveles szakedzői képesítéssel. Ez alapján a dinamikus lövészsport
sportágban sportszakember az a természetes személy, aki:
a) dinamikus lövészsport oktató; (jövőben tervezett, összhangban az NVESZ
céljaival)
b) dinamikus lövészsport edző; (jövőben tervezett, összhangban az NVESZ
céljaival)
c) versenyigazgató;
d) vezető bíró;
e) versenybíró;
f) sportorvos;
g) sportmasszőr;
h) sportszervező- menedzser;
i) sportmenedzser,
j) szakszövetségi főtitkár
tevékenységet folytat az 1. §-ban megjelölt szervezetek bármelyikénél.
3. § A 2. §. (1) bekezdésben foglalt feladatkörök betöltéséhez elvárt képesítések.
a)

a sportlövész oktató és a sportlövész edző a versenyzőnek a sporttevékenységre való
felkészítését végzi. A sportoktatói tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmények az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.)
ÓTM rendeletben (a továbbiakban: ÓTM r) foglaltak szerint megszerzett sportoktatói
szakképesítés, valamint a felsőoktatási alap és- és mesterképzésről, vagy a szakindítás
eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.r)
foglaltak szerint megszerzett testnevelő tanári szakképesítés, amelyek felnőtt korú
dinamikus sportlövész versenyzők felkészítésére is jogosít, kivéve a válogatott szintű
versenyzőket.

b)

A dinamikus lövészsport edzői tevékenység folytatásához szükséges szakképesítési
követelmény: az ÓTM ÓTM r-ben foglaltak szerint megszerzett sportedzői szakképesítés
bármilyen szintű, életkorú dinamikus lövészsport versenyző felkészítésére jogosít,
beleértve a válogatott szintű dinamikus lövészsport versenyzőket is. A képesítés nem
jogosít szövetségi kapitányi, szakmai igazgatói tisztség betöltésére.

c)

A dinamikus lövészsport sport szakedzői tevékenység folytatásához szükséges
szakképesítési követelmény: a Korm.r-ben foglaltak szerint megszerzett szakedzői
képesítés, vagy az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben foglaltak szerint megszerzett mesterszintű
szakedzői képesítés, amelyek bármilyen szintű, életkorú dinamikus lövészsport
versenyző felkészítésére- válogatott dinamikus lövészsport versenyző edzői
tevékenységének ellátására (szövetségi kapitányi, szakmai igazgatói tisztség
betöltésére) jogosítanak.

d)

A versenyigazgató, a vezetőbíró, a versenybíró a dinamikus lövészsport versenyek
lebonyolításában, résztvevő személy, aki az MDLSZ által szervezett képzésben részt vett
és sikeres vizsgát tett. Szabályzat rendelkezhet úgy, hogy a tisztség betöltéséhez
meghatározott időszakonként vizsgát kell tenni.
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e)

A sportorvos az a szakorvos, aki tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII.13) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint végzi, és aki szakképesítését a szakorvos, szakfogorvos,
szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint szerezte.

d)

A sportmasszőr az a személy, aki a sportorvos irányítása és felügyelete alatt annak
munkáját a sporteredmények fokozása, az egészség megóvása érdekében támogatja, és
aki tevékenységét az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM
rendeletben foglaltak szerint szerezte.

e)

A sportszervező, -menedzser az a személy, aki szakképesítését az ÓTM r- ben vagy a
Korm.r-ben
foglaltak szerint szerezte.

f)

A sportmenedzser az a személy, aki szakképesítését a Korm.r-ben foglaltak szerint, vagy
az alap és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006.
(IV. 3.) OM rendeletben foglaltak szerint mesterszintű szakképzésben szerezte.

g)

Szakszövetségi főtitkár a szövetség hivatali munkáját irányító személy. E feladatkört
az a természetes személy töltheti be, aki
1) a 157/2004 Kormr. I. sz. melléklet 7. pontjában meghatározott képesítések
bármelyikével rendelkezik;

2) egyidejűleg rendelkezik sportedzői képesítése mellett, az alábbiak
bármelyikével:
2.1 Rendőrtiszti Főiskolai, Nemzetvédelmi egyetemi vagy Közszolgálati
egyetemi rendőri szervező szak (tiszti) vagy katonai tiszti szakon szerzett
diploma;
2.2 Jogi szakokleveles sportszakember diploma;
2.3 rekreáció szervező vagy sportszervező középfokú vagy egyetemi szintű
tanulmányokra jogosító tanulói vagy hallgatói státusz.
3. § Átmeneti rendelkezések
A 2. § g) 2) 2.3 pontban meghatározott tanulmányok eredményeként a főtitkár kinevezését
vagy megbízatásának megkezdését követő 2 éven belül köteles oklevelet vagy diplomát
szerezni és a tanulmányait ezzel lezárni. Aki e követelményt nem teljesíti határidőben,
annak a főtitkári megbízatását az elnökség köteles a határidő lejártát követően azonnali
hatállyal megszüntetni.
4. § Hatálybalépés
Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége fogadta el, és az a meghozatalának napját követő
napon lép hatályba.
Budapest, 2018. 12. 31.

Szalai László
elnök s.k.
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