
  - 1 - 

3. számú melléklet 

 

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK 

 

I. Fogalmi meghatározások 

 

1. Szakirányú végzettség: Magyarországon vagy külföldön szerzett szakirányú végzettség, 

melyet az adott intézmény által kibocsátott eredeti okirattal kell igazolni. (Az EHF RINCK 

Konvenció által meghatározott licensz kategória, amely megegyezik a Magyar Kézilabda 

Szövetség előírásaival.) 

2. Kézilabdaedzői működési engedély (edzői licensz igazolvány): A végzettséget igazoló okirat 

alapján az MKSZ Elnöksége által jóváhagyott licensz kategória elismerésének igazolását a 

Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) végzi. 

3. Szakmai továbbképzés: A Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) által szervezett valamint 

elfogadott hazai, illetve külföldi szakmai továbbképzéseken való részvétel jogosítja fel a 

licensz tulajdonosát a Nemzeti Bajnokság jelen utasítások mellékletében megjelölt 

osztályaiban edzői tevékenység végzésére. A licensz megújítása érdekében minden edzőnek 

az V. fejezet szerint kötelező továbbképzésen részt vennie. 

4. Kézilabdaedzői működési engedély érvényessége: Az adott Bajnoki osztályra érvényes 

kategóriára kiváltott edzői licensszel rendelkezik. („A”, „B”, „C”, „D”, „Z”) Az előző évi 

Bajnokság befejezését követően, az MKSZ által szervezett licensz érvényesítő szakmai 

továbbképzésen 2019. augusztus 31-ig bezárólag részt vett. 

 

II. Szakirányú végzettség elfogadásának feltételei 

1. Magyarországon szerzett szakirányú végzettség 

A Magyarországon szerzett szakirányú végzettség igazolását tanúsító okmányok:  

a. EHF Mesteredzők (EHF által kiállított oklevél); 

b. MET Mesteredzők (Magyar Edzők Társasága által adományozott oklevél); 

c. Szakedzők, Felsőfokú edzők (diploma, bizonyítvány, oklevél); 

d. Középfokú edzők (bizonyítvány, oklevél, tanúsítvány); 

e. Alapfokú edzők, sportoktatók, segédedzők (bizonyítvány, oklevél); 

f. Edzésvezetők, gyakorlatvezetők (bizonyítvány); 

g. A vitás kérdéseket az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága bírálja el, döntésével 

szemben jogorvoslat nincs. 

 

2. Külföldön szerzett szakirányú végzettség  

a. Külföldön szerzett szakirányú végzettség igazolásához szükséges okmányok: 

eredeti diploma, bizonyítvány vagy oklevél és azok hiteles fordítása; vagy Rinck 

konvenciós tagország igazolása. 

b. A külföldön képesítést szerzett kézilabdaedzők működési engedélyét (edzői licensz 

igazolvány) a NEK adja ki a fentiek szerint. A vitás kérdéseket az MKSZ Szakmai 

és Versenybizottsága bírálja el, döntésével szemben jogorvoslat nincs. 

III. A működési engedély kiváltásának, érvényesítésének feltételei: 

1. Elektronikus felület kezelése, e-mail cím frissítése. 
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2. Magyarországon, valamint az EHF és IHF által adományozott Mesteredzői cím igazolása, 

illetve a hazai és nemzetközi élvonalbeli elért eredményesség okirati bizonyítása.  

3. Az MKSZ–NEK középfokú edző, felsőfokú edző vagy mesteredző képzésen résztvevők a 

tanulmányok idejére megelőlegezett edzői licenszet kaphatnak, melynek kategóriája a 

tanulmányok elvégzése során megszerzett képesítés kategóriájának felel meg. 

4. A felsőoktatásban tanuló BA kézilabda szakedző hallgatók a képzés II. évétől megelőlegezett 

„C”, a III. évtől megelőlegezett „B” licenszet kaphatnak, míg az MSC kézilabda szakedző 

hallgatók a képzés II. évétől megelőlegezett „B” licenszet válthatnak ki. 

5. Az edzőtovábbképzésen résztvevők kötelesek a képzés teljes időtartama alatt jelen lenni, 

ezért a személyes helyszíni regisztráció, az előadásokon történő jelenlétet igazoló pecsétek 

megszerzése és a licensz igazolvány személyes átvétele mindenki számára kötelező. 

6. A licensz igazolványok érvényesítése és átadása-átvétele csak a továbbképzési helyszíneken 

a napi program végén, csak személyesen történhet meg. 

7. Minden edzőnek a kiváltandó licensz kategóriának megfelelő továbbképzésen kell részt 

venni. 

Az eddig felsorolt licensz követelményektől eltérő egyedi esetek elbírálásáról az MKSZ 

Szakmai és Versenybizottsága hivatott döntést hozni, döntésében az 1-7. pontokban 

meghatározottaktól egyedi esetekben eltérhet. Döntésével szemben jogorvoslatnak nincs 

helye. 

 Licensz díjak: 

Az edzői igazolvány kiváltásának díja a licensz kategóriától függően a 2019-2020-as 

bajnokságban (nem ÁFA kötelesek): 

 

„A” 

licensz 

15.000 Ft „C” 

licensz 

10.000 Ft 

„B”, „Z” 

licensz 

15.000 Ft „D” 

licensz 

  5.000 Ft 

 

Az elveszett, megsérült, megsemmisült licensz igazolványok pótlásának díja: 5.000 Ft. 

Nyugdíjas korú edzők működési engedély meghosszabbításának díja: 5.000 Ft. 

 

A kézilabda edzői működési engedély (edzői licensz igazolvány) kiváltásához szükséges 

dokumentumok: 

 a szakirányú végzettséget és/ vagy eredményességet igazoló eredeti okmányok, 

okiratok; 

 igazolványkép (elektronikusan); 

 licensz díj befizetését igazoló bizonylat másolata; 

 a továbbképzésen való részvétel igazolása. 

A kiváltott edzői licensz igazolvány a kiállító szerv általi visszavonásig, de legfeljebb a 

licenszen feltüntetett érvényességi idő végéig érvényes! 

A licensz érvényességének feltételeit az aktuális versenykiírás szabályozza. 
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IV. Szakmai végzettséghez, eredményességhez kapcsolódó engedélyek 

„A” kategória: 

 Európai Mesteredzői végzettség (EHF által kiállított). 

 Ph.D. tudományos fokozat a kézilabdázás témaköréből. 

 Mesteredzői cím (MET által adományozott). 

 Felnőtt világversenyeken (VB, EB) 1-6. helyezést elért magyar kézilabda válogatott 

csapatok szövetségi kapitányai. 

 Olimpián 1-6. helyezést elért magyar kézilabda válogatott csapatok szövetségi 

kapitányai. 

„B” kategória: 

 Kézilabdázásból szerzett szakedzői diploma, vagy az MKSZ–NEK szak- vagy 

felsőfokú edzői képzéséről kiállított bizonyítvány. 

 „MKSZ B” típusú működési engedély (2003. évi évfolyam). 

(megjegyzés: Az EHF Mesteredzői képzésére való jelentkezésre nem jogosít) 

 Az a vezetőedző, aki csapataival összesen ötször nyert felnőtt NBI-es Magyar 

Bajnokságot és / vagy Magyar Kupát. 

„C” kategória: 

 Hagyományos rendszerben megszerzett Testnevelő tanári diploma és 

kézilabdázásból két év igazolt elvégzett szakképzés, valamint „Bolognai 

rendszerben” végzett BSC testnevelő tanári diploma a hozzákapcsolódó igazolt 

kézilabda szakirányú képesítéssel. 

 Testnevelő tanári diploma és kézilabdázásból szerzett sportoktatói (nem OKJ) vagy 

segédedzői végzettség. 

 Középfokú edzői végzettség (régi típusú, kétéves tanfolyam). 

 OKJ Sportedző Átképző Tanfolyami NEK bizonyítvány  

„D” kategória: 

 Testnevelő tanári diploma vagy a következő, testnevelőtanár képzés keretében 

teljesíthető tantárgyak igazolt elvégzése: 

Balesetmegelőzés- elsősegélynyújtás, Biokémia, Biomechanika, Edzéselmélet I.-

II., Élettan, Gimnasztika I.-II., Humánbiológia, Kézilabdázás I.-II., Kutatási 

alapismeretek, Mozgásfejlődés és mozgásfejlesztés, Mozgásos játékok, 

Mozgástanulás és mozgásszabályozás, Sportanatómia I.-II., Sportélettan és 

terhelésélettan, Sportpedagógia, Sportpszichológia, Sportszociológia. 

 Kézilabdázásból sportoktatói (nem OKJ), edzésvezetői végzettség. 

 Kézilabdázásból gyakorlatvezetői, vagy segédedzői végzettség. 

„Z” kategória: 

 MKSZ Szakmai és Versenybizottság által kijelölt „Adhoc Licensz Bizottság” 

részéről jóváhagyott, eredményesség alapján adományozott működési engedély 

(„zöldkártya”). Az elbírálás menetéről és feltételeiről külön leírás rendelkezik. 
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V. Továbbképzés rendje  

A csapatoknál edzői tevékenységet végző edzők továbbképzéseken való részvétele a 

következők szerint történik: 

1. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licenszet kívánnak kiváltani, 

kötelező az MKSZ Szakmai Albizottsága és a NEK által 2019. május 31 - június 02-ig 

Balatonfüreden szervezett Központi Edzőtovábbképzésen való részvétel. Ez alól felmentést 

különlegesen indokolt esetben a NEK igazgató adhat. Ebben az esetben az edző működési 

engedélyét úgy érvényesítheti, hogy a Területi Edzőtovábbképzések közül legalább kettő 

továbbképzésen részt vesz, és az itt befizetett részvételi költségek, valamint az országos 

továbbképzés mindenkori költsége közötti különbözetet az MKSZ számlájára befizeti. 

2. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licenszet kívánnak kiváltani, 

évente egyszer a NEK által megbízott megye szervezésében megrendezett Területi 

Edzőtovábbképzésen való részvétel kötelező.  

3. Az EHF vagy IHF által szervezett (és legalább 2019. 08.31-ig lebonyolított) képzésen való 

igazolt részvétel elfogadott továbbképzésnek számít. 

4. A mindenkori nyugdíjkorhatárt elérő, legalább 10 éven keresztül érvényes licensszel 

rendelkező edzők a továbbképzések alól felmentést kapnak. 

5. A hivatalban lévő magyar felnőtt válogatottak szövetségi kapitányai a továbbképzések alól 

felmentést kapnak. 

6. Az úgynevezett „megelőlegezett” licensz csak az adott tanfolyam kiírt képzési idejére 

adható, és csak egy alkalommal hosszabbítható. 

7. Az edzői végzettség megszerzésének évében az edzők mentesülnek a továbbképzési 

kötelezettség alól.  

 

VI. Továbbképzések helyszínei és időpontjai 

 

Az edzők a kiváltott működési engedélyüket az alábbi továbbképzéseken érvényesíthetik: 

Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani: 

Központi Edzőtovábbképzés 

2019. május 31 - június 02. Balatonfüred, Sport és Rendezvény Kp. – Hotel Marina  

Jelentkezési és befizetési határidő: 2019. május 12. 

Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licenszet kívánnak kiváltani: 

Területi Edzőtovábbképzések: 

Békés megye, Gyula 2019. július 27.   

Győr-Moson –Sopron megye, Győr 2019. augusztus 03.  

Heves megye, Eger 2019. augusztus 10.  

Fejér megye, Dunaújváros 2019. augusztus 17.  

Zala megye, Nagykanizsa 2019. augusztus 24.  

Pest megye, Szigetszentmiklós 2019. augusztus 31. 

Jelentkezési és befizetési határidő: az adott képzés előtti hét, péntek.  

Jelentkezés és fizetés az összes képzésre egységesen: 

Kizárólag elektronikusan az MKSZ Back Office rendszer 12-es vagy 39-es programján 

keresztül (hozzáféréssel nem rendelkezők az MKSZ honlapján a NEK edzőképzés címszó 

alatt megtalálható kiírásban szereplő linken kérhetnek hozzáférést). 
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VII. A továbbképzés költségei (szállás, étkezés, képzés díja):  

1. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani, 

valamint minden más, a 3 napos balatonfüredi továbbképzésen részt venni kívánó személy 

részére egységesen: 52.000 Ft. (tartalmazza az ÁFÁ-t) 

2. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani, a 

területi továbbképzés díja egységesen 15.000 Ft (tartalmazza az ÁFÁ-t), amely egy ebéd 

költségét is magában foglalja.  

Képesítési előírások 

 

 
 

 

 

 

A B C D Z

Felnőtt A B

Junior A B

Ifjúsági A B

Serdülő A B

Korosztály Működési terület

NB I A B Z

NB I/B A B Z

NB II A B C Z

U19- U21 NB I/B A B

U22- U23 NB II A B C

I. osztály A B

II. osztály A B C

III. osztály A B C D 

I. osztály A B C

II. osztály A B C

III. osztály A B C D

Működési terület Korosztály

Megyei Bajnokság Felnőtt A B C D Z

Gyermekbajnokság Gyermek A B C D

Serdülő

Működési terület Korosztály

Válogatott

Felnőtt

Ifjúsági

Licensz kategória


