
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hatályos: 2015.február 01. napjától 

 

 

  

 

 

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 

KIEMELT EDZŐ PROGRAM 

SZABÁLYZATA 

 



2015 

. 
 

 
  

A Magyar Olimpiai Bizottság Kiemelt Edző Program Szabályzata  2 / 8 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

TARTALOMJEGYZÉK ......................................................................................................................... 2 

BEVEZETŐ ............................................................................................................................................. 3 

I. FEJEZET ............................................................................................................................................. 4 

A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA ....................................................................... 4 

II. FEJEZET ............................................................................................................................................ 5 

A KIEMELT EDZŐI KATEGÓRIÁK KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE ........... 5 

III. FEJEZET .......................................................................................................................................... 7 

MUNKÁLTATÓI JOGKÖR, KIFIZETÉS ......................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

IV. FEJEZET ........................................................................................................................................... 8 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK ................................................................................................................ 8 

V. FEJEZET ............................................................................................................................................ 8 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .................................................................................................................. 8 

  



2015 

. 
 

 
  

A Magyar Olimpiai Bizottság Kiemelt Edző Program Szabályzata  3 / 8 

 

BEVEZETŐ 

 

A „Magyar Olimpiai Bizottság Sportfejlesztési irányai és területei” (2012) című stratégiai koncepció, 

valamint a MOB javaslata alapján a Kormány 2013. júliusában döntött a Kiemelt Edző Program (KEP) 

létrehozásáról annak érdekében, hogy a sportszakemberek presztízse, megítélése, szakmai elismerése 

hosszú évtizedek óta rendezésre kerüljön.  

 

A Kiemelt Edző státusz megteremtése történelmi jelentőségű a magyar sportban. A Kormány döntését 

a MOB által kiemelt sportágak a 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 

2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VII.12.) számú 

kormányhatározat tartalmazza.  

 

 

  



2015 

. 
 

 
  

A Magyar Olimpiai Bizottság Kiemelt Edző Program Szabályzata  4 / 8 

 

I. FEJEZET  

A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 

 
I.1. A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA 

A Sporttudomány és a testkulturális szakma évek óta visszatérő problémája, és egyben az egyik 

legfontosabb feladata a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartása, továbbképzése, 

magyarországi foglalkoztatása, valamint a munkavégzésükre vonatkozó egységes követelményrendszer 

kialakítása. 

 

Az jelen szabályzat célja egységes és áttekinthető szabályozás kialakítása a KEP-re és az annak 

keretében foglalkoztatott szakemberekre vonatkozóan, akik az olimpiai sportágak felnőtt 

korosztályaiban és az utánpótlás-nevelés területén tevékenykednek. 

 

A KEP létrehozásának és működtetésének elsődleges célja annak biztosítása, hogy a KEP keretében 

foglalkoztatott szakemberek a magyar sport eredményességének fenntartása és jövőbeni fejlesztése, 

valamint a magyar sportolók érdekében idehaza kamatoztassák magas szintű szakmai tudásukat és 

tapasztalataikat, amelyhez megfelelő anyagi és társadalmi megbecsülés is társul.  

 

I.2. A KIEMELT EDZŐ PROGRAM HATÁLYA 

I.2.1. Személyi hatály 

A jelen szabályzat kiterjed a II.6. pontban meghatározott eredménnyel rendelkező edzőre, szövetségi 

kapitányra, vezetőedzőre. 

I.2.2. Tárgyi hatály 

A KEP kizárólag az olimpiai sportágakra terjed ki, azon belül a felnőtt és utánpótlás korosztály 

területére egyaránt. 
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II. FEJEZET  

A KIEMELT EDZŐI KATEGÓRIÁK KIALAKÍTÁSÁNAK 

SZEMPONTRENDSZERE 

 

II.1. Kiemelt edző: edző, szövetségi kapitányok, vezetőedzők 

II.2. Eredmények számításának időszaka: a tárgyévet megelőző négy naptári év.  

II.3. Világversenyek figyelembevétele az eredmények értékelésének tekintetében: Olimpiai 

Játékok, Világbajnokság, Európa-bajnokság, Ifjúsági Olimpiai Játékok, illetve a sportág legidősebb 

vagy a szövetség által javasolt egy utánpótlás korosztályának VB. és EB. eredményei, kizárólag 

olimpiai versenyszámokban. 

II.4. Az edzőhöz kapcsolódó eredményt elérő sportoló is olimpiai, „A” válogatott kerettag, illetve a 

szövetség által javasolt utánpótlás korosztályának válogatott keret tagja, és magyar színekben 

vesznek részt a világversenyeken. 

II.5. Kiemelt edző státuszt kizárólag azok a válogatott sportolókkal foglalkozó edzők kaphatnak, 

akik legalább középfokú edzői végzettséggel rendelkeznek. Ennek megállapításához csatolni kell az 

edzői végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát. 

II.6. Külföldi állampolgárságú edző is státuszba kerülhet, ha mellékeli a sportszervezetével, 

szövetségével kötött munkavégzésre irányuló szerződést, az edzői végzettséget igazoló okirat 

honosított példányának másolatát, a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására 

alkalmas okirat másolatát, valamint annak igazolását, hogy bankszámlával rendelkezik. 

Rendelkeznie kell továbbá, a magyar hatóságok által kiadott adóazonosító jellel, TAJ-kártyával, 

tartózkodási engedéllyel, amely legalább a munkavégzésre irányuló szerződés időtartamával 

megegyező időtartamú. 
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II.7. Kiemelt edzői kategóriák: 

1. Olimpia 1-3. helyezés – havi nettó 800.000 Ft – 1.000.000 Ft; 

Világbajnokság 1. helyezés – havi nettó 600.000 – 800.000 Ft; 

2. Olimpia 4-6. helyezés - havi nettó 500.000 – 600.000 Ft; 

Világbajnokság 2-3. helyezés – havi nettó 450.000 Ft – 600.000 Ft; 

3. Olimpia 7-8.; Világbajnokság 4-6. – havi nettó 300.000 Ft – 400.000 Ft; 

Európa Bajnokság 1. helyezés felnőtt korosztályban – havi nettó 300.000 Ft–400.000 Ft; 

Legmagasabb utánpótlás, illetve a szövetség által megjelölt egy utánpótlás 

korosztályának kategória VB, EB 1. helyezés – havi nettó 200.000 – 300.000 Ft; 

Ifjúsági olimpia 1. helyezés – havi nettó 200.000 Ft – 300.000 Ft. 

4. A vizsgált időszakban eredménnyel rendelkező felnőtt szövetségi kapitányok, 

vezetőedzők,– havi nettó 400.000 Ft – 1 000.000 Ft. 

5. A vizsgált időszakban eredménnyel rendelkező utánpótlás szövetségi kapitányok, 

vezetőedzők,– havi nettó 300.000 Ft – 600.000 Ft. 

6. A vizsgált időszakban eredménnyel nem rendelkező felnőtt szövetségi kapitányok, 

vezetőedzők, akik közvetlenül edzésfeladatot látnak el, és a sportáguk vagy a Londoni 

vagy a Sochi olimpián részt vett – havi nettó 200.000 Ft – 400.000 Ft. 
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III. FEJEZET  

FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

 

III.1. A MOB a kiemelt edzőket munkajogviszony keretében foglalkoztatja a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A foglalkoztatás feltételeit, a munkavégzésre 

vonatkozó követelményeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit a munkaszerződés és a 

munkaköri leírás tartalmazza. 

III.2. A KEP működtetésének és finanszírozásának pénzügyi forrását a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló éves költségvetési törvényben meghatározott állami támogatás biztosítja. A 

MOB saját költségvetésében nem rendelkezik a KEP működtetéséhez szükséges forrással. 
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IV. FEJEZET  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

IV.1. A KEP-be tartozó edzők kötelesek negyedévente részletes szakmai edzés tervet készíteni 

és elektronikusan eljuttatni a MOB-irodába. 

VI.2. A tervek elkészítésének szempontrendszere a következő: 

a) Milyen edzésmunkát végeznek a sportolók a felkészülési-, a verseny- és az átmeneti 

időszakokban; 

b) Mi a célja az edzésen elvégzendő feladatoknak; 

c) Milyen módszereket alkalmaznak ezek végrehajtására; 

d) Kik azok a sportolók, akik részt vesznek az edzéseken; 

e) Melyek a fő versenyek és az ezzel kapcsolatos célkitűzések; 

IV.3. A Kiemelt Edző köteles mindent megtenni saját és a sportágban működő más edzők 

tudásának bővítéséért, képzettségének emeléséért, ennek érdekében köteles: 

a) részt venni a MOB által rendezett, vagy előírt, a sportágát érintő továbbképzéseken, 

konferenciákon, szakmai kerekasztal beszélgetéseken, 

b) felkérés esetén a továbbképzéseken előadóként szerepelni, 

c) a sportágában a szakmai konzultációkon részt venni,  

d) amennyiben a sportszövetség képesítési, vagy egyéb szabályzata előírja, a sportági 

licenc-feltételeknek megfelelni. 

 

V. FEJEZET  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen szabályzatot a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége hagyta jóvá az Alapszabály 53.§ (1) 

bekezdésének a) pontja alapján. A szabályzat 2015. február 1. napján lép hatályba, és hatálya 

határozatlan időre szól, egyidejűleg a korábbi KEP szabályzat hatályát veszti. 


