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A MAGYAR MOTOROS VÍZISPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Sportszövetség) elnöksége a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.§ (1) bekezdésének f) pontja, a 77. § p) pontja, a sport 
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 
szóló, többször módosított 157/2004 (V.18.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet –, 
valamint az UIM és a Sportszövetség Alapszabálya alapján az általa irányított (szervezett, 
rendezett) motorcsónak és más motoros vízi sportág (kivéve: jet-ski) versenyrendszerében az 
alábbi


KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATOT 

alkotja:


 A Szabályzat célja 

A motorcsónak és más motoros vízi sportág (kivéve: jet-ski) területén tevékenységet végző 
sportszakemberek képesítési követelményeinek meghatározása az Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) közzétett sportszakmai, sportigazgatási szakképesítések és a nemzetközi (UIM) és a hazai 
Sportszövetség versenyszabályzatában rögzített szakmai és biztonsági előírások alapján. Jelen 
szabályzatban előírt végzettségi szint és a szakképesítés megléte az alkalmazás (megbízás) 
kötelező előfeltétele.


A Szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a MAGYAR 
MOTOROS VÍZISPORT SZÖVETSÉG – továbbiakban MMVSZ – által kiírt (szervezett, rendezett) 
sportrendezvényen sporttevékenységgel kapcsolatos feladatot lát el, továbbá hatálya kötelezően 
kiterjed a Sportszövetséggel tagsági viszonyban álló Sportszervezeteknél alkalmazott (megbízott) 
sportszakemberekre jelen Szabályzat hatályba lépését követően.


A Sportszövetség hivatali munkáját irányító főtitkárra vonatkozó szakképesítési 
követelmények 

A Sportszövetség, az MMVSZ főtitkári tevékenységének ellátásához szükséges szakképesítési 
követelmények a Kormányrendelet Mellékletének 7. pontjában feltüntetett középfokú végzettségű 
sportszervező, -menedzser, felsőfokú végzettségű testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, 
sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles sportmenedzser, továbbá a 
289/2005. (XII.22.) Kormányrendelet szerinti jogi és igazgatási területen szerzett végzettségű, 
valamint a közgazdasági illetve kommunikációs felsőfokú végzettségű szakember.


A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények 

Sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában foglaltak alapján a 
motorcsónak és egyéb motoros vízi sportágban az a természetes személy, aki:

• sportedzői,

• versenybírói, 

• vízimentői,

• sportorvosi

tevékenységet folytat a 2. pontban megjelölt sportszövetségnél és sportszervezeteknél, 
munkaviszonyban, megbízási, illetve polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi munkában 
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.

Sportedző: 
Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi.

A Sportszövetség 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 Sportszövetség elnöksége előtt sikeres edzői vizsgát tett sportszakember részére szövetségi 
sportedzői képesítési oklevelet ad abban az esetben, ha a sportszakember eleget tett az alábbi 
feltételeknek:

	 • legalább 5 éves aktív felnőtt korosztályú versenyzői tapasztalat

	 • felnőtt korosztályú Világbajnokságon ill. Európa Bajnokságon elért 1-6. helyezés




	 • legalább középfokú műszaki szakirányú végzettség

A motorcsónak és más motoros vízi sportág területén kizárólag szakedzői vagy okleveles 
szakedzői képesítéssel betölthető edzői tevékenységi szint nem került előírásra.

Versenybíró: 
A versenybíró a Sportszövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényeken a versenyek 
teljeskörű lebonyolításában, az eredmények mérésében, rögzítésében, a versenygépek műszaki 
és biztonsági ellenőrzésében, a versenyzők versenyzésre alkalmasságának felügyeletében 
résztvevő személy, mint:

	 • Versenyigazgató, Versenyigazgató-helyettes

	 • Versenybírósági titkár

	 • Depóvezető

	 • Biztonsági vezető

	 • Műszaki vezető, műszaki ellenőr, műszaki felügyelő, műszaki bíró, gépátvevő

	 • Startbíró

	 • Körszámláló

	 • Versenyfelügyelő, race-marshall, pályabíró

	 • Időmérő

	 • Eredményfelelős

	 • Bójabíró


A versenybírói tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei: a Sportszövetség által

szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően a Sportszövetség elnöksége előtt sikeres 
vizsga letétele.


A versenybírókkal szemben támasztott minimális képesítési követelmény a középfokú végzettség.

A műszaki ellenőr, gépátvevő versenybírókkal szemben támasztott minimális képesítési 
követelmény: a motorcsónak sportágban nagy tapasztalatot szerzett, műszaki szaktudású, 
lehetőleg felsőfokú, vagy középfokú műszaki képesítéssel, de legalább autószerelői szakmunkás 
képesítéssel kell rendelkeznie.

Vízimentő: 
A vízimentő a motorcsónak és más motoros vízi sportágban (kivéve: jet-ski) megrendezett 
sportrendezvényeken a vízben kialakított versenypálya kiépítésében, bontásában, az edzéseken 
és a versenyeken a vízben tartózkodó versenyzők irányításában, tájékoztatásában, a vízi eszközök 
mentésében valamint a vízi személyi mentésben résztvevő személyek, mint:

• Hajóvezető, a pályaépítést, a műszaki eszközmentést, a vontatást, a személyi mentést végző

kisgéphajók vezetését végző személy, aki rendelkezik minimum érvényes kishajó vezetői, vagy 
szolgálati célú hajó vezetői engedéllyel.

• Mentőbúvár a versenyhelyszínen a mozgásképtelen vagy elsüllyedt eszközök vízből való 

kiemelését, a vízbe esett, vagy sérült versenyzők vízből való kiemelését végző személy, aki 
rendelkezik érvényes  OKJ-s illetve nemzetközi (PADI, NAUI, stb) búvár szakképesítéssel, 
továbbá érvényes hazai illetve nemzetközi elsősegélynyújtás képesítéssel.


• Vízimentő, a versenyhelyszínen a mozgásképtelen hajók partra vontatását, a vízbe esett vagy 
sérült versenyzők mentőhordágyra illetve mentőhajóba emelését végző személy, aki rendelkezik 
érvényes hazai, nemzetközi  illetve UIM Világszövetségi vízi életmentő és elsősegélynyújtó 
képesítéssel.


Sportorvos 
A sportorvos az a szakorvos, aki tevékenységét a sportorvoslás szabályairól és a 
sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Kormányrendeletben meghatározottak 
szerint folytatja, és aki a szakképesítését a 66/1999. (XII.25.) Eü rendeletben foglaltak szerint 
szerezte.


Egyéb rendelkezések 

Jelen szabályzat végrehajtására a hatályban levő magyar jogszabályok, az UIM és a Magyar 
Motoros Vízisport Szövetség versenyszabályzata, sas azokkal kapcsolatos általánosan elfogadott 
gyakorlat az irányadó.

Jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére vita esetén a Sportszövetség elnöksége 
jogosult.




Záradék: Jelen szabályzatot a MAGYAR MOTOROS VÍZISPORT SZÖVETSÉG Elnöksége 
a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG hivatalos kiválásával 2019. november 25-i dátummal 
hatályba léptette. Rendelkezéseit ezt követően kell kötelezően alkalmazni. 

Dunaújváros, 2019. november 25. 

_______________________ 

     hitelesítő  

         
       ____________________________ 
        Dr. Sándor Péter 
         elnök  

________________________  

     hitelesítő  


