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KREDITRENDSZER

AZ MKOSZ 2019/2020 ÉVI KOSÁRLABDA VERSENYRENDSZERÉNEK
EDZŐTOVÁBBKÉPZÉSÉBEN
A szabályozás célja a szakmai élet fellendítése az edzők ösztönzése elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapítására,
ill. tapasztalataik megosztására.
A működési engedély kiadásának feltétele a megfelelő szakmai végzettség és a megfelelő számú kreditpont
megszerzése, engedélykiadástól engedélykiadásig (szeptembertől szeptemberig).
A 2019/20-as edzői regisztrációs rendszer az https://mkosz-edzo2019.flexinform.hu oldalon keresztül elérhető
2019. május 6-tól.
Évente megszerzendő kreditpontok:
I.
II.
III.
IV.

NB.I/A vezető edzők és másodedzők, valamint az akkreditált akadémiák (U14-U16-U18) csapatainak edzői
részére
9 pont
NB.I/B, Amatőr Női Bajnokság edzői, 3x3 női, férfi felnőtt, valamint utánpótlás edzők (U25/MEFOB – U14)
részére
6 pont
NB.II, Kosárpalánta, U11-U12, 3x3 (U18) csapatok edzői részére
Erőnléti edzők részére

3 pont
2 pont

Az I. II. III. kategóriákban - a bajnoki és kupa mérkőzéseken működő vezető edzőt - akadályoztatása esetén az
adott csapatnál dolgozó és érvényes edzői működési engedéllyel rendelkező másodedző helyettesítheti.
A több kategóriában dolgozó edzők esetében a magasabb osztályú versenyt kell figyelembe venni.
A 60 év felettiek mentesülnek a kreditpontok megszerzése alól, de a működési engedély kiadásához a licenc díj
befizetése nekik is kötelező.
Az I. és II. kategóriába tartozó edzőknek a kreditpontokat legalább két különböző típusú tevékenységgel kell
teljesíteni, melyből az egyik az MKOSZ. által rendezett továbbképző kell, hogy legyen. Az edzőtovábbképzők
időpontjai az edzői regisztrációs felületen lesznek elérhetők, valamint a jelentkezés is az oldalon keresztül
lehetséges. Az I. kategóriába tartozó edzőknek legalább 2 kreditpontot publikációból kell megszerezni.
A 2019/20-as bajnoki idényre az edzőknek 2020. június 30 után edzői működési engedély nem adható ki.
A II. és a III. kategóriába tartozó edzők 2020. január 1-től csak abban az esetben gyűjthetnek plusz kreditpontokat,
ha 2019. december 31-ig kiváltják edzői működési engedélyüket.
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Azok az edzők, akik edzői diplomájukat külföldön szerezték, és akik közvetlenül a bajnoki idény előtt, vagy a bajnoki
idény közben érkeznek és működési, ill. ideiglenes működési engedélyt kérnek, 3 kreditpontot kell szerezniük,
melyet publikációval teljesíthetnek.
Az írásos publikációk, fordítások megjelentethetők az MKOSZ. edzőképzésért és továbbképzésért felelős szakmai
vezetőjének (SZUB. elnök) jóváhagyását követően a szövetség honlapján, vagy más médiumokban is. Az utóbbi
esetben a megjelent írás másolatát a szövetségben be kell mutatni. A felhasznált, vagy a fordítás alapjául szolgáló
irodalmat szakszerűen meg kell jelölni. Az előadások írásos változatát szintén be kell mutatni. A szövetség
honlapján publikálni kívánt írásokat egységes formátumban (sorkizárt, Times New Roman 12-es betűtípus, 2,5-ös
margók) e-mailben kell elküldeni.
A kreditpontok az alábbi tevékenységekkel szerezhetők meg:
Publikáció, fordítás (angolul, vagy magyarul)
minimum 3000 karakter szóközökkel (kb. 1 gépelt oldal): 1 pont
3000 – 5000 karakter: 2 pont
5000 karakter felett: 3 pont
Előadás
az MKOSZ által rendezett és az MKOSZ által akkreditált regionális konferencián: 2 pont
az MKOSZ által rendezett és az MKOSZ által akkreditált országos konferencián: 3 pont
külföldi konferencián, clinic-en: 3 pont
Részvétel általános, sporthoz kapcsolódó hazai vagy külföldi konferencián (a részvétel igazolásával)
1 napos: 1 pont
2 napos: 2 pont
3 napos: 3 pont
4, vagy több napos: 4 pont
Részvétel hazai vagy külföldi clinic-en (a részvétel igazolásával)
1 napos: 2 pont
2 napos: 3 pont
2 napos rövid napján való részvétel 1 pont
2 napos hosszú napján való részvétel 2 pont
3, vagy több napos: 4 pont
Részvétel az MKOSZ által rendezett edző továbbképzésen
1 nap (rövidebb nap): 1 pont
2 nap (hosszabb nap): 2 pont
1 és 2 nap: 3 pont
A továbbképzőkre az Edzői regisztrációs felületen (https://mkosz-edzo2019.flexinform.hu) keresztül a
„Továbbképzők” fül alatt kötelező bejelentkezni a továbbképzőt megelőzően.
Részvétel az MKOSZ által rendezett erőnléti edző továbbképzésen
1 napos: 2 pont
Az erőnléti edzők csak az erőnléti edzőknek tartott továbbképzőkön szerezhetik meg a szükséges
kreditpontokat.
A továbbképzőkre az Edzői regisztrációs felületen (https://mkosz-edzo2019.flexinform.hu) keresztül a
„Továbbképzők” fül alatt kötelező bejelentkezni a továbbképzőt megelőzően.
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Részvétel valamely magyar válogatott edzőtáborában
- 5:5 válogatottak esetében: U16, U18, U20, felnőtt
- 3x3-as válogatott esetében: U18, U23, felnőtt
5:5 válogatott:
1 nap: (minimum 2 edzés és/vagy felkészülési mérkőzés) 1 pont
2-3 nap: (minimum 4 edzés és/vagy felkészülési mérkőzés) 2 pont
4, vagy több nap: 3 pont.
3x3-as válogatott:
1 nap: (minimum 4 edzés és/vagy felkészülési mérkőzés) 1 pont
2-3nap: (minimum 8 edzés és/vagy felkészülési mérkőzés) 2 pont
4 vagy több nap: 3 pont
A részvétel, edzés, ill. mérkőzés megfigyelésből és szakmai konzultációból áll, melyről a válogatott vezető edzők
állítják ki az igazolást (a nyomtatvány letölthető a szövetség honlapjáról). A részvétel, 5:5-ös válogatott esetén az
érintett válogatott technikai vezetőjénél, 3x3-as válogatott esetén pedig az érintett válogatott vezető edzőjénél
történő előzetes e-mail-ben történő bejelentkezés és egyeztetés után lehetséges. Az egyes válogatottak edzés, ill.
mérkőzés megfigyelésre és konzultációra kijelölt edzéseire maximum 4 fő regisztrálhat, A kijelölt edzés és
mérkőzés időpontokról az MKOSZ honlapján és az edzői regisztrációs felületen adunk hivatalos tájékoztatást.
Részvétel válogatott kontinentális vagy világversenyen (felnőtt, vagy korosztályos)
1 nap: 1 pont
2 nap: 2 pont
3, vagy több nap: 3 pont
Egy nap legalább 2 mérkőzés megfigyelését jelenti.
Aktív részvétel az MKOSZ. által előzetesen akkreditált kosárlabda táborban
minimum 2 nap: 1 pont
3-5 nap: 2 pont
6, vagy több nap: 3 pont
Hospitálás a Szakmai és Utánpótlás Bizottság által felkért mentoredzők mellett
10 alkalmanként 2 pont
A hospitálásról az MKOSZ által felkért mentoredzők állítják ki az igazolást.
Az előadásokon, hazai „coach clinic”-eken, táborokban, világversenyen való részvételt a szövetség által előzetesen
kijelölt felelőssel a helyszínen kell igazoltatni.
Kosárpalánta továbbképzések
A kosárpalánta edzői működési engedélyt csak a kosárpalánta továbbképzéseken lehet megszerezni!
pedagógusok részére: akkreditált kosárpalánta továbbképzés 3 pont
edzők részére: „e-learning” továbbképzés 3 pont
A kosárpalánta pedagógusok és edzők részére a továbbképzésen való részvételről a kosárpalánta program
vezetője állít ki igazolást.
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Azok az edzők, akik az edzői diplomájukat Magyarországon szerezték, de nem szerezték meg a szükséges
kreditpontokat és év közben mégis szeretnének engedélyt kapni, külön eljárásban részesülnek. Ezek az edzők
ideiglenesen 1 hétre kaphatják meg az edzői működési engedélyt, melyet a megszerzendő kreditpontok
függvényében a szövetség maximum 4 héttel meghosszabbíthat. Amennyiben ezen időszak alatt az edző a
kreditpontokat nem szerzi meg, nem kaphat működési engedélyt.
Azok az edzők, akik az edzői diplomájukat külföldön szerezték edzői működési engedélyt kaphatnak, melynek
alapfeltétele az Oktatási Hivatal által elismert, honosított edzői diploma, valamint egy 3 kreditpontot érő publikáció
benyújtása.
Azok az edzők, akik az edzői diplomájukat külföldön szerezték és a végzettségük az Oktatási Hivatal által nincsen
honosítva, ideiglenes működési engedélyt kaphatnak, mely maximum 60 napra érvényes. Ez az engedély egy
alkalommal, maximum 30 nappal hosszabbítható meg.
Az ideiglenes működési engedély kiadásának alapfeltétele a honosítási eljárás megkezdését igazoló dokumentum,
valamint egy 3 kreditpontot érő publikáció benyújtása.
Az ideiglenes működési engedély érvényességének kezdő időpontja megegyezik a licencdíj befizetésének
időpontjával.
Az ideiglenes működési engedély azonnal visszavonásra kerül, ha az Oktatási Hivatal a honosítási kérelmet
elutasítja.
Az aktuális kreditpont-megszerzési lehetőségekről a Szövetség a www.hunbasket.hu honlapján és a regisztrációs
oldalon keresztül ad tájékoztatást.
Az adatlap BEKÜLDÉSÉNEK határideje:
I.

III.
IV.

NB.I/A vezető edzők és másodedzők, valamint az akkreditált akadémiák (U14-U16-U18) csapatainak
edzői részére
2019. szeptember 1.
NB.I/B, Amatőr Női Bajnokság edzői, 3x3 női, férfi felnőtt, valamint utánpótlás edzők (U25/MEFOB –
U14) részére
2019. augusztus 1.
NB.II, U11-U12, 3x3 (U18) csapatok edzői részére
2019. augusztus 1.
Kosárpalánta edzők részére
2019. december 15.

IV.

Erőnléti edzők

II.

2019. augusztus 1.

Azok az edzők, akik 2019. augusztus 2. után I. vagy II. kategóriában szeretnének licencet kiváltani, azoknak
jelentkezniük kell az Edzői Regisztrációs rendszeren keresztül a „Külön eljárási” továbbképzőre, valamint fel kell
venniük a kapcsolatot az MKOSZ. edzőképzésért és továbbképzésért felelős szakmai vezetőjével (SZUB elnök).
CSAK A BEKÜLDÖTT ADATLAPOK KERÜLNEK ELBÍRÁLÁSRA!
Az edzői működési engedély kiadásának feltétele a licencdíj befizetése!
A határidőn túl beküldött adatlapok után emelt licencdíjat kell fizetni. A licencdíjakat az alábbi táblázat tartalmazza:
Díjtáblázat
Férfi NB I. A, Női NB I. A, valamint az akadémiák U14
fölötti korosztályos csapatainak edzői részére:
2019. szeptember 1-ig beküldött adatlap esetében
2019. szeptember 2-től beküldött adatlap esetében
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Férfi NB.I/B csoportban, az Amatőr Női Bajnokságban,
3x3-as női, férfi felnőtt, valamint utánpótlás (U25/MEFOB –
U14) bajnokságban működő edzők részére:
2019. augusztus 1-ig beküldött adatlap esetében
2019. augusztus 2-től beküldött adatlap esetében
NB.II, 3x3 (U18) és U11-U12-es Bajnokságban működő
edzők részére:
2019. augusztus 1-ig beküldött adatlap esetében
2019. augusztus 2-től beküldött adatlap esetében
Kosárpalánta bajnokságban működő edzők részére:
2019. december 15-ig beküldött adatlap esetében

24.000 Ft + ÁFA
44.000 Ft + ÁFA
14.000 Ft + ÁFA
34.000 Ft + ÁFA
14.000 Ft + ÁFA

2020. január 1-től beküldött adatlap esetében
Erőnléti edzők részére:
2019. augusztus 1-ig beküldött adatlap esetében

34.000 Ft +ÁFA
24.000 Ft + ÁFA

2019. augusztus 2-től beküldött adatlap esetében
Külföldi végzettségű edző ideiglenes engedélye (maximum
60 napig érvényes):
Külföldi végzettségű edző ideiglenes engedélyének
meghosszabbítása a végzettség honosítási eljárásának
Oktatási Hivatal által történő igazolása alapján (legfeljebb
egy alkalommal, maximum 30 napig érvényes):
Magyar végzettségű edző ideiglenes engedélye (maximum
4 hétig érvényes):
Számlahelyesbítés 8 napon túl (név, cím elírása esetén):

44.000 Ft + ÁFA
120.000 Ft + ÁFA
100.000 Ft + ÁFA

15.000 Ft + ÁFA/hét
2.000 Ft + ÁFA

A végzettség és a gyakorlati idő feltételrendszere különböző szintű bajnokságokban
Bizonyos szinteken a végzettség mellett a működési engedély megadásának feltétele a gyakorlati idő.
1.
a)
b)
c)

NB I. osztály A és B csoport
szakedzői végzettség + 2 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
sportedzői végzettség + 4 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
sportoktatói végzettség + 6 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság

2.
a)
b)
c)

NB II. osztály, Női Amatőr Nemzeti Bajnokság, 3x3 felnőtt bajnokság
szakedzői végzettség
sportedzői végzettség + 1 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság
sportoktatói végzettség + 2 év gyakorlati idő, vagy minimum 50-szeres felnőtt válogatottság

3.
a)
b)
c)

Utánpótlás bajnokságban, regionális bajnokságban
szakedzői végzettség
sportedzői végzettség
sportoktatói végzettség, gyakorlati idő nincs előírva

4.
a)
b)
c)
d)

3x3 (U18)-as bajnokságban
szakedzői diploma
sportedzői diploma
sportoktatói diploma
testnevelő tanári végzettség
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5.
a.
b.

Kosárpalánta bajnokságban
Pedagógusoknak: pedagógusi végzettség + akkreditált Kosárpalánta képzés
Edzőknek: szakedzői, sportedzői, sportoktatói végzettség + „e-learning” továbbképzés teljesítése

6.
a)

Kosárpalánta, Kenguru (U11) Gyermek (U12) korosztály „ideiglenes működési engedély”
megkezdett Bsc. képzésen, vagy sportedzői tanfolyamon egy lezárt tanulmányi év hivatalos igazolása az
intézmény által + minden szemeszter után az intézmény igazolása a hallgatói jogviszony
folyamatosságáról.
A Kosárpalánta korosztály edzőinek az 5. pontban jelzett „ideiglenes működési engedély” akkor adható
ki, ha teljesítik a 4. b. pontban jelzett „e-learning” továbbképzést.

7.
a.
b.
c.
d.
f.
g.

Erőnléti edzők (elfogadott végzettségek)
testnevelő tanári végzettség
kosárlabda szakedzői végzettség
atléta szakedzői végzettség
atléta sportedzői végzettség
humán kineziológia BSc + kosárlabda sportedzői
humán kineziológia MSc

Azok az erőnléti szakemberek, akik nem rendelkeznek a 6. a-g pontokban felsorolt végzettségek
valamelyikével, de egyéb a fizikai képességfejlesztéshez, vagy erőnléti képzéshez kötődő végzettségük
van és a 2019/2020-es szezonban erőnléti edzőként kívánnak működni a továbbképzésen jelezniük kell a
továbbképzés szakmai vezetőjének. Ezeknek a szakembereknek 2019. augusztus1-ig szakmai tesztet kell
teljesíteniük, melynek kritériumait a továbbképzésen ismertetjük.
FIGYELEM !
Az edzők (vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző), a kiválasztásért felelős személy és az elemző munkatárs
esetében az elszámolás elfogadásának feltétele - a pozíciónak megfelelő végzettség/képzettség fennállása és
igazolása mellett – az, hogy az elszámolással érintett személy az MKOSZ edzői nyilvántartásában is szerepeljen.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nevezett pozíciókhoz kapcsolódó bérköltséget abban az esetben számolhatja el a
sportszervezet a támogatási időszak kezdetétől (2019. július 1-jétől), amennyiben az érintett sportszakember edzői
kártyája 2019. december 31-ig kiállításra kerül. Amennyiben az edzői kártya 2019. december 31-ét követően kerül
kiállításra, akkor az érintett sportszakember bérköltségét az edzői kártya kiállításának dátumától áll módjában a
sportszervezetnek elszámolni.
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