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BEVEZETÉS 

 

Magyarország Kormánya a sport és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód 

támogatását hasznos és megtérülő társadalmi befektetésnek tekinti, elkötelezett a magyar sport 

fejlesztése mellett, ezért a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 

támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 

1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Határozat) kiválasztott kiemelt sportágak 

sportágfejlesztési koncepcióit elfogadta, továbbá döntött a sportágfejlesztési koncepciók 2013. évi 

támogatásáról, valamint azok 2020-ig történő támogatásának szükségességéről.  

 

A Határozat elfogadását követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 

Államtitkársága (a továbbiakban: Államtitkárság) által a Magyar Olimpiai Bizottsággal (a 

továbbiakban: MOB) együttesen elindított kiemelt sportágak fejlesztésére vonatkozó program részét 

képező Kiemelt Edző Program (a továbbiakban: KEP) rendszerének bevezetése hozzájárul a 

legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartásához, továbbképzéséhez, magyarországi 

foglalkoztatásához, illetve munkavégzésük egységes követelményrendszerének kialakításához, ezáltal 

a sportszakemberek presztízsének, szakmai elismerésének rendezéséhez. A kiemelt edző státusz 

bevezetésének további kiemelt célja, hogy a létrehozott státuszok által az utánpótlás-nevelés területén 

is lehetőség nyíljék szabályozott, áttekinthető, biztos finanszírozási háttérrel rendelkező edzői 

álláshelyek fenntartására. 

 

A KEP működtetésének és finanszírozásának feladatait a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi CXIX. törvényben meghatározott, az állami sportirányítási szerv és a 

civil, érdekképviseleti sportigazgatási szervek közötti közfeladat-átrendezés eredményeként a 2017. 

évtől kezdődően egységesen az Államtitkárság koordinálja. Az Államtitkárság a KEP-ben részt vevő 

olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei előterjesztése alapján, a MOB-bal, valamint a 

Magyar Edzők Társaságával (a továbbiakban: MET) külön stratégiai együttműködési 

megállapodásokban meghatározott részletes eljárásrend alapján meghatározott előzetes javaslattételi, 

előkészítő szakaszt követően dönt a KEP finanszírozását biztosító központi költségvetési támogatás 

sportágak és sportszakemberek közötti felosztásáról. 

 

A KEP működtetésének és finanszírozásának pénzügyi forrását a Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvény kiemelt sportágak fejlesztésének sportszakmai támogatását szolgáló 

fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja. 
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I. I. 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 eljárásrend hatálya kiterjed a II.8. pontban meghatározott eredménnyel rendelkező edzőre, 

szövetségi kapitányra, vezetőedzőre. 

 

I.2.2. Tárgyi hatály 

A KEP kizárólag a jelen eljárásrendben szabályozott feltételeknek megfelelő, az Államtitkárság által 

meghatározott olimpiai sportágakra terjed ki, azon belül a felnőtt és – az egyes kimagasló 

sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013 (VI.13) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel 

– a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályra. 
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II. A KIEMELT EDZŐI KATEGÓRIÁK KIALAKÍTÁSÁNAK 

SZEMPONTRENDSZERE 

 

II.1. Kiemelt edző: közvetlen edzői tevékenységet végző, a sportolókat versenyekre felkészítő, a 

sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló kormányrendeletben foglalt 

feltételeknek és szövetségi képesítési szabályzatoknak megfelelő 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 felnőtt versenyszámai, 

illetve a sportág felnőtt alatti első  vagy a KEP-ben részt vevő olimpiai sportágak országos sportági 

szakszövetsége (a továbbiakban: szövetség) által, az egyes kimagasló sporteredmények állami 

jutalmáról szóló 200/2013 (VI.13) Korm. rendeletben javasolt utánpótlás korosztályának 

világbajnoki és Európa-bajnoki eredményei, kizárólag olimpiai, illetve utánpótlás korosztályban az 

annak megfelelő  versenyszámokban. A szövetség egyedi, írásban az Államtitkárság részére 

benyújtott, részletesen indokolt – a MET és a MOB által véleményezett – szakmai kérelme alapján 

az olimpia programjának változása miatt nem olimpiai versenyszámokban elért eredmény is 

figyelembe vehető, ha arról a kérelem alapján az Államtitkárság támogató döntést hoz. 

 

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

tartózkodási engedéllyel, amely legalább a munkavégzésre irányuló szerződés időtartamával 

megegyező időtartamú. 

 

II.7. A KEP keretében nyújtott támogatások odaítélésének alapvető szakmai szempontrendszere: 

egyéni sportágakban egy sportoló felkészítésével összefüggésben egy edző vehet részt a KEP-ben, 

ettől eltérni csak a szövetség írásban benyújtott, részletes szakmai indokolást tartalmazó, a MET 

által véleményezett egyedi kérelme alapján lehet. A kérelemről a Sportért Felelős Államtitkár dönt. 

Csapatsportágak esetében: kizárólag a válogatottat felkészítő szövetségi kapitány, vagy az azzal 

azonos feladatokat ellátó vezetőedző, továbbá a válogatott keret felkészítését a szövetség felkérése 

alapján segítő edző vehet részt a KEP-ben. 

 

II.8. Kiemelt edzői kategóriák: 

1. Olimpia 1-3. helyezés – havi nettó 600.000 Ft – 1.000.000 Ft; 

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

2. Olimpia 4-6. helyezés - havi nettó 400.000 – 600.000 Ft; 

Világbajnokság 2-3. helyezés – havi nettó 400.000 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; 

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013 (VI.13) Korm. 

rendelet szerinti, utánpótlás korosztály világbajnoki és Európa-bajnoki eredményei, 

kizárólag olimpiai versenyszámokban a következők szerint: Világbajnokság 1-3. 

helyezés; Európa-bajnokság 1. helyezés– havi nettó 300.000 – 400.000 Ft; 

Ifjúsági olimpia 1. helyezés – havi nettó 300.000 Ft – 400.000 Ft. 

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

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

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

 

II.9. A KEP-ben részt vevők nem részesülhetnek Gerevich Aladár sportösztöndíjban. 

 

II.10. A KEP-ben való részvétel egy éves időtartamra vonatkozik, amit a negyedéves szakmai 

edzéstervek utolsó negyedévben történő egységes értékelését követően a szövetség javaslatára – a 
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MOB és a MET véleményének kikérését követően – az Államtitkárság felülvizsgál, és dönt a 

következő éves programban való részvételről. 

 

III. A KIEMELT EDZŐ PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ SZAKEMBEREK 

KIVÁLASZTÁSA, FOGLALKOZTATÁSA ÉS MUNKÁJUK 

ELLENŐRZÉSE 

 

III.1. Az Államtitkárság szövetségeket értesíti a KEP aktuális szabályzatáról. Az Államtitkárság 

eredménylistát küld ki a szövetségeknek, amire figyelemmel kéri a szövetségi javaslatok megtételét. 

 

III.2. A szövetség név és összeg szerinti javaslatot készít a kategóriánkénti szélső értékek betartásával. 

 

III.3. A beérkezett név és összeg szerinti javaslatokat az Államtitkárság véleményezésre megküldi a 

MOB és a Magyar Edzők Társasága részére. A MOB és a MET a javaslatát – külön együttműködési 

megállapodásban meghatározottak szerint – megteszi az Államtitkárság számára. 

 

III.4. A KEP-ből részesülő személyekről és a javadalmazásuk mértékéről a Sportért Felelős 

Államtitkár dönt. 

 

III./5. A KEP-ből részesülő személyek munkáltatója minden esetben a MET, emellett az egyes 

munkaszerződésekben meghatározott módon a KEP-ből részesülő személy sportága szerinti szövetség, 

illetve a személy sportszervezete is munkáltató lehet.  

 

III./6. A KEP-ből részesülő személyek munkáját a MET munkáltatói jogkörben eljárva, valamint az 

Államtitkárság sportszakmai szempontból ellenőrzi. A MET az általa lefolytatott ellenőrzések 

tapasztalatairól negyedévenként jelentést küld az Államtitkárságnak. 

 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

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

munkatervet készíteni és azt elektronikusan eljuttatni a Magyar Edzők Társaságának. A 

Magyar Edzők Társasága a sportáganként összesített és szakmailag véleményezett negyedéves 

terveket, illetve a havi munkaterveket eljuttatja az Államtitkárságnak és a MOB-nak. 
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IV.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 az Államtitkárság által előzetesen meghatározott követelményrendszernek 

megfelelő és az Államtitkárság által ebben a tekintetben minősített továbbképzéseken, 

konferenciákon, szakmai kerekasztal beszélgetéseken. A továbbképzéseken történő 

részvételre jelentkezés és a részvétel regisztrálását a MET végzi, 

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. 

 

IV.4. A foglalkoztatás feltételeit, a munkavégzésre vonatkozó követelményeket, a szerződő 

felek jogait és kötelezettségeit a foglalkoztatás sportszakmai feltételrendszere tekintetében a 

MET-tel előzetesen egyeztetett munkaszerződés és a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

IV.5. A kiemelt edzőknek kötelező részt venni a munkáltatók által kialakított és az 

Államtitkárság által jóváhagyott továbbképzési rendszerben. 

 

IV.6. Amennyiben a kiemelt edző a negyedéves részletes szakmai edzéstervét és a havi 

munkatervét nem vagy hiányosan adja le, illetve a továbbképzési rendszerben nem az 

előírásoknak megfelelően vesz részt, továbbá ha a helyszíni ellenőrzések során előzetes jelzés 

nélkül 4 esetben nem tartózkodik a munkatervében szereplő helyszínen, a Kiemelt Edző 

Programból kizárható.  

 

IV.7. A doppingfegyelmi vagy sportfegyelmi eljárás, illetve büntetőeljárás eredményeként 

jogerősen elmarasztalt kiemelt edző a Kiemelt Edző Programból kizárandó.  
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen eljárásrendet a Kiemelt Edző Program keretében a 2017. évi programidőszaktól kezdődően 

nyújtott támogatások és KEP működési szabályok keretében kell alkalmazni. 

 

 

Az eljárásrendet jóváhagyásra felterjesztem: 

 

                  Sárfalvi Péter 

 

 

     A felterjesztéssel egyetértek:  

 

                  dr. Fazekas Attila Erik 

 

 

         Az eljárásrendet jóváhagyom:  

 

                      dr. Szabó Tünde  


