Az MJSZ Képesítési Szabályzata
1. §
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm.
Rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján a Magyar Jégkorong
Szövetség (továbbiakban: Szövetség) az általa irányított versenyrendszerben az alábbiakat rendeli el.
2. §
A jégkorong sportágban, a sportolók versenyekre történő felkészítésében, egészségmegőrző vagy
sportági tanfolyamán gyakorlatvezetőként, továbbá a sportági versenyeken bármilyen jogviszony
keretében – így különösen munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott, illetve egyesületi tagsági jogviszony alapján - közreműködő személyek közül
sportszakembernek kell tekinteni azokat a személyeket, akik a jelen szabályzat 3. §-ában
meghatározott tevékenységet látják el.
3. §
A jégkorong sportágon belül sportszakembernek minősül:
a. az edző (beleértve a specialistákat is)
b. a csapatvezető
c. a játékvezető (ideértve a vezetőbírót, vonalbírót és a gólbírót is)
d. a versenybíróság tagjai
e. a sportorvos (ideérve a mérkőzésen ügyeleti feladatokat ellátó orvost, és a csapatorvost)
f. a rehabilitációs szakember (gyúró, humánkineziológus, mozgásterapeuta stb.)
g. a menedzser
h. a főtitkár
i. a sportigazgató
j. az általános igazgató
k. a sportágfejlesztési igazgató
l. az akadémia szakmai igazgató
m. a liga menedzser
n. a játékvezető mentor
o. a Learn to Play segédedző
p. aki az MJSZ, vagy a tag sportszervezete sporttevékenységével kapcsolatban közvetlenül feladatokat
lát el.
4. §
A Magyar Jégkorong Szövetség, valamint tagszervezetei által foglalkoztatott, a 3. § felsorolt feladatokat
ellátó sportszakembereknek a jelen szabályzat 1. számú mellékletében foglalt, - állami képzés, vagy
azállam által elismert képzés keretében szerzett – képesítéssel, vagy a Szövetség által szervezett vagy
elismert képzés keretében szerzett képesítéssel kell rendelkeznie.

5. §
A sportágban az edzői tevékenység működési engedélyhez (edzői licenc) kötött. Az edzői
licencrendszert a jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A sportágban tevékenykedő edzők
az 1. számú mellékletben előírt képesítés megszerzését követően működési engedélyt kapnak. A
sportágban dolgozó edzők a működési engedélyüket a 2. számú mellékletbe foglalt időközönként az
edzőtovábbképzéseken szerzett ismeretekből tett vizsga sikeres teljesítésével hosszabbítják meg. Az
edzőtovábbképzés megszervezése és a licenc-hosszabbító vizsgák megtartása a Sportszakmai
Igazgatóság feladata.
6. §
(1)
A Magyar Jégkorong Szövetség az akkreditált edzőképzést végző képzőintézmények számára
edzői tananyagot biztosít.
(2)
Amennyiben a képzőintézmény – a sportági ismeretek vonatkozásában – nem a Magyar
Jégkorong Szövetség tananyaga szerint képez, illetve a gyakorlati képzés nem valósul meg, vagy nem
elégséges időbeli terjedelemben valósul meg, a Magyar Jégkorong Szövetség a működési engedély
(edzői licenc) kiadását különbözeti vizsgához köti.
7. §
(1)
A szabályzat hatálya alá tartozó sportszakembereket foglalkoztató sportszervezeteknek a
foglalkoztatás megkezdésének 1. napját követő 60 napon belül kell a Szövetség Versenyszervezési
irodájához benyújtani a sportszakember képesítését igazoló iratok hitelesített másolatát.
(2)
A Versenyszervezési iroda az iratok – az eredeti okirat egyidejű bemutatása mellett – normál
másolatban is benyújthatók, ebben az esetben a főtitkár vagy megbízottja a másolaton feltünteti azt,
hogy az eredeti okirat bemutatása megtörtént.
8. §
A Versenyszervezési iroda a Szakmai Bizottság és a Sportszakmai Igazgatóság javaslatára – a
tanulmányok befejezésének időpontjáig, erre irányuló kérelem esetén – 2024. június 30-ig jogosult
ideiglenesen engedélyezni a képesítéshez kötött tevékenység folytatását azon kérelmező részére, aki
a szükséges képesítéssel még nem rendelkezik, de igazolja, hogy az adott tevékenység folytatásához
szükséges képzésen tanulmányai folyamatban vannak.
9. §
A sportágban az alábbi edzői szintek kizárólag szakedzői képesítéssel vagy azzal egyenértékű külföldi
képesítéssel, illetve az 1. számú melléklet 4. pontjában leírt nemzetközi sportszövetség által akkreditált
edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű képesítéssel tölthetők be: felnőtt, U20, U18 válogatott
vezetőedző (szövetségi kapitány). 2025. július 1-től az akadémia szakmai igazgatónak szakedzői vagy
azzal egyenértékű külföldi képesítéssel kell rendelkeznie. A sportágban az alapfokú és középfokú
edzőképzés sportági ismereti modulját csak a Magyar Jégkorong Szövetség jégkorong szakedző (f),
testnevelő-jégkorongedző (f), okleveles jégkorong szakedző (f) oktathatja.
10. §
A sportágban a licenc meghosszabbításához szükséges edzői továbbképzések és vizsgák alól felmentést
kap az a sportszakember, aki
a) felnőtt válogatottban szerepelt világbajnokságon, 60. életévét betöltötte és minimum 20 év
igazolt edzői gyakorlattal rendelkezik;

b) 60. életévét betöltötte és 30 év igazolt edzői gyakorlattal rendelkezik. Az engedély feltétele,
hogy az MJSZ felkérése esetén a képzési programban részt kell vennie.
11. §
Jelen szabályzat 2019. szeptember 17. napján lép hatályba.
Záradék: Jelen szabályzatot a Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a 58/2019. (09.17) számú
Elnökségi Határozattal hagyta jóvá.
A jelen szabályzat 1. számú módosítása 2021. december 22. napon lép hatályba.
Záradék: A jelen szabályzat 1. számú módosítását a Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a 83./2021.
(12.22.) számú Elnökségi Határozattal hagyta jóvá. A módosítás szövegét jelen szabályzat szövegezése
egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.
Mellékletek:
1.számú melléklet
2.számú melléklet
3.számú melléklet
4.számú melléklet

1. számú melléklet a Magyar Jégkorong Szövetség Képesítési Szabályzatához
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
s = MJSZ saját képzés
Tevékenység

Képesítés/szakképzettség megnevezése

1. Nevelési-oktatási
intézménynél
sportszolgáltatás
nyújtása, a diákok
versenyekre való
felkészítése

sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs
mozgásprogramvezető következő szakirányai: animátor (r), aqua tréner
(r), fitness instruktor (r), személyi edző (r), wellness tanácsadó (r),
gyermekkori mozgásporgram-vezető (r), orientális táncoktató(r);
testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), szakedző (f),
testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), rekreáció-szervező (f),
rekreációszervezőegészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f)

2. Természetes személy
vagy a polgári
perrendtartásról szóló
törvény szerinti
gazdálkodó szervezet
által végzett
egészségmegőrző és
sportfoglalkozások
(edzésprogramok)
vezetése

LTP segédedző (s), sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedző
(a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető
szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r),
gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), orientális táncoktató (r),
személyi edző (r), szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r); fitnesswellness asszisztens (k), sportszervező, -menedzser (k), szakedző (f),
testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), sportszervező (f),
sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f),
okleveles testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f), rekreációszervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f), okleveles
gyógytestnevelő tanár (f)

3. Edzői tevékenység
végzése, a sportolók
versenyekre való
felkészítése

LTP segédedző (s), sportoktató (a sportág megjelölésével) (a),
nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett
végzettség (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág
megjelölésével) (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f),
testnevelőedző (f), szakedző (f), okleves szakedző (f)

4. Sportszövetségeknél
(a
nemzeti
válogatottaknál)
vezetőedzői, szövetségi
kapitányi feladatok
ellátása, illetve a
vezetőedző segítése

nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett
legmagasabb szintű végzettség (a sportág megjelölésével) (a), szakedző
(f), okleveles szakedző (f), illetve az adott sportágban szerezhető
legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f)

5. A Sportszövetség,
sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő
valamint a nemzeti
tanár (f), sportszervező (f), rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f),
sportszövetségek
okleveles sportmenedzser (f)
hivatali munkáját
irányító (főtitkár vagy
azzal azonos feladatokat
ellátó) személy
6. Sportszervezeteknél,
sportmasszőr (k)
sportszövetségeknél
masszázs kezelések
végzése

A sportszakemberi tevékenység ellátása 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;
c) segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel;
d) a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, menedzser képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.

2. számú melléklet a Magyar Jégkorong Szövetség Képesítési Szabályzatához
A magyar jégkorong sportban edzőként történő munkavégzéshez a sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm.
rendelet szerinti edzői minősítés szükséges.
A játékvezetői, versenybírói, edzői specialista, LTP segédedzői, csapatvezetői, felszerelés-menedzseri
képzéseket és a licenc-hosszabbító továbbképzéseket és vizsgákat a Magyar Jégkorong Szövetség
rendszeres időközönként szervezi.
A Magyar Jégkorong Szövetség súlyos fegyelmi vétség esetén vagy tevékenységtől / foglalkoztatástól
való eltiltás miatt ideiglenes vagy véglegesen visszavonhatja a még érvényben lévő működési
engedélyt.
Államilag elismert képzések
működési engedély
típusa

végzettség

tevékenységi terület

licenc
megújítása

A licenc

a nemzetközi sportszövetség által
akkreditált edzőképzésben szerzett
legmagasabb szintű végzettség (a
sportág megjelölésével) (a),
jégkorong szakedző (f), okleveles
jégkorong szakedző (f), testnevelőjégkorong edző (f)

korlátozás nélkül
valamennyi
korosztály és
versenyrendszer

2 évente

B licenc

Jégkorong sportedző (k)

C licenc

jégkorong sportoktató (a)

valamennyi
korosztályban
vezetőedző (kivéve
nemzeti válogatott
csapatok)
szupermini (U8), mini
(U10), kispályás
bajnokságok és
előkészítő (U12)
korosztályban
vezetőedző

2 évente

2 évente

MJSZ saját képzései
működési engedély
típusa

bizonyítvány

LTP segédedző

MJSZ
tanúsítvány

Jégkorong edzői
alapképzés

MJSZ
tanúsítvány

bemeneti feltétel

-

B licenc

tevékenységi terület
szupermini (U8) és
mini (U10)
korosztályban lehet
az edző segítője,
önállóan vihet
korosztályos tornára
csapatot
U14 korosztályig
vezetőedzői
tevékenység

licenc
megújítása

2 évente

mindenkinek
egyszer
kötelező

Edzői továbbképző
szeminárium I.

MJSZ
tanúsítvány

B licenc

Edzői továbbképző
szeminárium II.

MJSZ
tanúsítvány

B licenc

Jégkorong elit edzői
alapképzés

MJSZ
tanúsítvány

B licenc

Jégkorong elit edzői
továbbképzés I.

MJSZ
tanúsítvány

Jégkorong elit edzői
továbbképzés II.

MJSZ
tanúsítvány

A licenc vagy B
licenc és legalább
1 év első osztályú
vezetőedzői
tapasztalat
A licenc vagy B
licenc és legalább
1 év első osztályú
vezetőedzői
tapasztalat
A licenc vagy B
licenc és legalább
1 év első osztályú
vezetőedzői
tapasztalat
Specialista képzések

Jégkorong elit edzői
professzionális
képzés

MJSZ
tanúsítvány

Kapusedző I.

MJSZ
tanúsítvány

B licenc

Kapusedző II.

MJSZ
tanúsítvány

B licenc

Professzionális
kapusedző

MJSZ
tanúsítvány

B licenc

MJSZ
tanúsítvány

Testnevelőtanár,
Testnevelő-edző,
Humánkineziológia
más sportágban
Szakedző
végzettség;
jégkorong A vagy B

Jégkorong
specifikus erőnléti
edző I.

U16 korosztályig
vezetőedzői
tevékenység
U16 korosztálytól
amatőr felnőttig
vezetőedzői
tevékenység
U14-U18
korosztályoknál
vezetőedzői
tevékenység (A, A+
kluboknál és
akadémiáknál
kötelező)

mindenkinek
egyszer
kötelező
mindenkinek
egyszer
kötelező

2 évente

U14-U21
korosztályoknál
vezetőedzői
tevékenység

2 évente

U14 korosztálytól
amatőr felnőttig
vezetőedzői
tevékenység

2 évente

korlátozás nélkül
valamennyi
korosztály és
versenyrendszer

2 évente

U16 korosztályig
kapusok speciális
edzése
U16 korosztálytól
amatőr felnőttig
kapusok speciális
edzése
minden szinten
kapusok speciális
edzése

U14 korosztályig
erőnléti edző

2 évente

2 évente

2 évente

2 évente

Jégkorong
specifikus erőnléti
edző II.

MJSZ
tanúsítvány

Elit jégkorong
specifikus erőnléti
képzés I.

MJSZ
tanúsítvány

Elit jégkorong
specifikus erőnléti
képzés II.

Korcsolyatechnikai
edző

MJSZ
tanúsítvány

licenc; szakirányú
MKKR 5-ös
besorolású
felnőttképzés
végzettség
Testnevelőtanár,
Testnevelő-edző,
Humánkineziológia
más sportágban
Szakedző
végzettség;
jégkorong A vagy B
licenc; szakirányú
MKKR 5-ös
besorolású
felnőttképzés
végzettség
Testnevelőtanár,
Testnevelő-edző,
Humánkineziológia
más sportágban
Szakedző
végzettség;
jégkorong A vagy B
licenc; szakirányú
MKKR 5-ös
besorolású
felnőttképzés
végzettség
Testnevelőtanár,
Testnevelő-edző,
Humánkineziológia
más sportágban
Szakedző
végzettség;
jégkorong A vagy B
licenc; szakirányú
MKKR 5-ös
besorolású
felnőttképzés
végzettség

U14 korosztálytól
U21-ig erőnléti edző

2 évente

U14 korosztálytól
U18-ig erőnléti edző

2 évente

U14 korosztálytól
felnőtt
korosztályokig
erőnléti edző (A, A+
kluboknál ás
akadémiáknál
kötelező)

2 évente

korlátozás nélkül
MJSZ
valamennyi
B licenc
tanúsítvány
korosztály és
versenyrendszer
Hivatalos személyek képzései

2 évente

Csapatvezető

Játékvezető

Versenybírósági tag

Felszerelésmenedzser

Jégmester
Jégfelújítógépkezelő (rolbás)

korlátozás nélkül
valamennyi
korosztály és
versenyrendszer
Az MJSZ besorolási
kategóriája szerinti
MJSZ
korosztály és
tanúsítvány
versenyrendszer (3.
számú melléklet)
Az MJSZ
Versenyszervezési
iroda besorolási
MJSZ
kategóriája szerinti
tanúsítvány
korosztály és
versenyrendszer (4.
számú melléklet)
korlátozás nélkül
MJSZ
valamennyi
tanúsítvány
korosztály és
versenyrendszer
Technikai személyzet képzései
MJSZ
korlátozás nélkül
tanúsítvány
minden jégpályán
MJSZ
korlátozás nélkül
tanúsítvány
minden jégpályán
MJSZ
tanúsítvány

nem
szükséges

évente

évente

nem
szükséges

nem
szükséges
nem
szükséges

3. számú melléklet a Magyar Jégkorong Szövetség Képesítési Szabályzatához
A játékvezetői képzéseket a Magyar Jégkorong Szövetség rendszeres időközönként szervezi.
Az MJSZ az alábbi szempontok alapján minősíti minden szezon előtt a játékvezetőket.
•

Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) licenc követelmény: elméleti, száraz és jeges tesztek
megfelelősége a nemzetközi trendekhez igazodva, pozitív ellenőri jelentések és I/A. osztályban
nyújtott teljesítmény.

•

I/A. osztály (Erste Liga-haladó) követelmény: elméleti, száraz és jeges tesztek megfelelősége a
nemzetközi trendekhez igazodva és pozitív ellenőri jelentések.

•

I/B. osztály (Erste Liga-kezdő) követelmény: elméleti, száraz és jeges tesztek megfelelősége a
nemzetközi trendekhez igazodva és pozitív mentori jelentések.

•

II. osztály (utánpótlás) követelmény: alapfokú játékvezetői tanfolyam elvégzése, edzőtábori
részvétel és jeges teszt megfelelősége.

I/B. osztályba való felkerülés minimum feltétele a II. osztályban elvégzett kiváló teljesítmény és pozitív
régióvezetői és mentori jelentések.
I/A. osztályba való felkerülés két év után lehetséges, pozitív ellenőri jelentések alapján.

4. számú melléklet a Magyar Jégkorong Szövetség Képesítési Szabályzatához
A versenybíró képzéseket a Magyar Jégkorong Szövetség rendszeres időközönként szervezi.
Az MJSZ az alábbi szempontok alapján minősíti minden szezon előtt a versenybírókat.
•

Kispályás versenybíró (U8, U10 és minden kispálya) követelmény: részvétel legalább a
kispályára specializált vagy a nagypályás kötelező konzultáción és a kispályás mérkőzésekre
jogosító elméleti vizsga teljesítése 80% felett.

•

Nagypályás versenybíró (utánpótlás, felnőtt, Erste Liga és válogatott) követelmény: részvétel
legalább a kötelező konzultáción és a nagypályás mérkőzésekre jogosító elméleti vizsga
teljesítése 80% felett.

