
Tisztelt Megyei Igazgatóság, Kedves Edzőkolléga! 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központja tájékoztatja a megyei igazgatóságokat az 

edzőképzést érintő változásokról, amelyeket az MLSZ Elnöksége határozatban elfogadott: 

ELN-90 / 2015 (06.01) számú határozat 

I. 

Új tanfolyami profil bevezetése – MLSZ AC (Amatőr C) licence 

Az elnökség elfogadta az MLSZ AC (Amatőr C) licence tanfolyami forma kidolgozását és bevezetését, mely 

elvégzése után az edző képessé válik amatőr (megyei I-IV) felnőtt csapatok irányítására, vezetésére. A 

tanfolyam részleteit az alábbi táblázat tartalmazza. A tanfolyami forma várható indítása : 2016. tavasz 

MLSZ AC tanfolyami szint bevezetése 

Tanfolyam elnevezése MLSZ AC licence 

Tanfolyam ideje 4 hónap (100 óra) 

Jelentkezés feltétele Érettségi, betöltött 18. életév, büntetlen előélet 

Bajnokság szintje Megye I - IV felnőtt csapatok a 2017/18-as szezontól 

kötelező jelleggel 

Tanfolyam indításának helye Megyék 

Indítás gyakorisága Megyénként évente 1 db (min. 12 fő – max. 24 fő) 

 

II. 

Gyorsított Grassroots tanfolyam szervezése profi játékosok számára 

Az Elnökség elfogadta, hogy évente egy alkalommal a profi játékosok számára Grassroots C tanfolyam 

kerüljön lebonyolításra. A gyorsított tanfolyam részleteit az alábbi táblázat tartalmazza. 

Gyorsított tanfolyam szervezésének részletei 

Tanfolyami szint MLSZ Grassroots C 

Tanfolyam időtartalma 2 hét (6 tanítási nap + 2 nap vizsga) 

Jelentkezés feltétele Minimum 50 magyar vagy nemzetközi első 

osztályban játszott mérkőzés. 

Tanfolyam helye Telki, Global Edzőközpont 

Résztvevők száma Megyénként évente 1 db (min. 12 fő – max. 24 fő) 

 

 



III. 

Központi felvételi tesztrendszer bevezetése az MLSZ Grassroots C képzéseken 

Az Elnökség elfogadta a Grassroots C képzések vonatkozásában a központi felvételi bevezetését. A felvételi 

előfeltétele érettségi bizonyítvány. A felvételi előre meghatározott tananyagát, témaköreit az Edzőképzési 

Igazgató határozza meg, és a felvételi kiírás megjelenésével együtt közzéteszi. 

IV. 

Tanfolyamok díja 

Az Elnökség meghatározta az edzőképző tanfolyamok díjait, az alábbi táblázat szerint. 

A különböző szintű tanfolyamok díjai 

Képzési szint Képzés díja (Ft) 

UEFA PRO 1 500 000,- Ft + Áfa 

UEFA ELITE YOUTH 500 000,- Ft + Áfa 

UEFA A 330 000,- Ft + Áfa 

UEFA B 170 000,- Ft + Áfa 

MLSZ AC 50 000,- Ft + Áfa 

Grassroots C 30 000,- Ft + Áfa 

Grassroots C (gyorsított) 30 000,- Ft + Áfa 

 

V. 

Licencmegújításhoz szükséges kreditrendszer bevezetése 

Az Elnökség elfogadta, hogy az edzői licencmegújító továbbképzések helyett országos szinten 

kreditrendszer kerüljön bevezetésre. A kreditrendszer részletes szabályait jelen határozat V/1. melléklete 

tartalmazza. 

A kreditrendszer részletes leírása 

Az UEFA Konvenció alapján az UEFA B diploma 2 éves, az UEFA A, UEFA Elite Youth, UEFA Pro diplomák 3 

éves érvényes licenccel rendelkeznek. A továbbiakban a licencek megújításához a labdarúgó edzőknek össze 

kell gyűjteni az előírt kreditmennyiséget saját diplomájukhoz tartozó licence érvényességének lejáratáig. A 

kreditek összegyűjtéshez a Magyar Labdarúgó Szövetség éves szinten minimum 2 db. országos és minimum 

4 db. régiós kreditszerző konferenciákat biztosít. Egy országos konferencia 10 kreditpontot, míg egy régiós 

konferencia 5 kreditpontot ér. Így az UEFA B diplomával rendelkező edző 2 év alatt összesen 50 kreditet tud 

összegyűjteni. Az UEFA A, Elite Youth és Pro diplomával rendelkezők pedig 3 év alatt összesen 75 

kreditpontot tudnak összegyűjteni (1. Táblázat). 

 



1. táblázat: megszerezhető kreditek 

Képzés megnevezése Érvényességi idő Összes megszerezhető kredit 

UEFA „B” 2 év 50 kredit 

UEFA „A” 3 év 75 kredit 

UEFA „Elite Youth A” 3 év 75 kredit 

UEFA „Pro” 3 év 75 kredit 

 

Az UEFA Elite Youth A és UEFA PRO szintek esetében lehetőség van kredit pontok gyűjtésére egyéb 

tevékenységi körből. Az egyéb tevékenységi kör részletes leírását a 2. számú táblázat tartalmazza. 

2. Táblázat: egyéb tevékenységi körhöz tartozó kreditértékek 

TEVÉKENYSÉG KREDIT 

Külföldi szakmai tanulmányút beszámolóval (klubtól függően, előre 

egyeztetve) 

5-15 

UEFA Study Group tanulmányút beszámolóval 10 

Labdarúgás témában tartott szakmai előadás magyar nyelven* 5-10 

Labdarúgás témában tartott szakmai előadás idegen nyelven* 15 

Labdarúgás témában megírt szakmai** vagy tudományos kritériumoknak 

megfelelő cikk magyar nyelven 

5-10 

Labdarúgás témában megírt szakmai** vagy tudományos kritériumoknak 

megfelelő cikk idegen nyelven 

10-15 

*Az UEFA, az MLSZ és a Testnevelési Egyetem által szervezett konferenciákon, egyéni elbírálás és előzetes egyeztetés 

alapján lehetséges 

**Szakmai cikkek elfogadása csak UEFA Elite Youth A és UEFA Pro diplomások esetében, előzetes egyeztetés és elbírálás 

alapján lehetséges 

 

A licencmegújításhoz szükséges az alábbi 3. számú táblázat szerinti kreditek megszerzése.  

3. Táblázat: megszerzendő kreditek 

Képzés megnevezése Érvényességi idő Teljesítendő kreditek 

UEFA „B” 2 év 20 kredit 

UEFA „A” 3 év 35 kredit 

UEFA „Elite Youth A” 3 év 45 kredit 

UEFA „Pro” 3 év 45 kredit 

 

 



A licenc megújításának menete 

Az UEFA B és UEFA A szintek esetében először össze kell gyűjteni a megfelelő számú kreditpontot, mely a 

vizsgára való jelentkezés feltétele. A licencmegújításhoz tartozó díj befizetése után pedig a Licenc 

megújításához szükséges online teszt kitöltése. A vizsga formája: központi vagy otthoni vizsga, online 

felületen (e-learning). A tesztek kérdései a kreditszerző konferenciák témaköreiből kerülnek összeállításra.  

Az UEFA Elite Youth A és UEFA Pro szintek esetében a licencmegújítás feltételei (csak mindkettő teljesítése 

esetén van lehetőség az edzői licenc meghosszabbítására): 

 Kreditszerző konferenciákon (lásd 1. táblázat) minimum 30 kredit összegyűjtése 3 év alatt; 

 egyéb tevékenységi körből (lásd 2. táblázat) minimum 15 kredit összegyűjtése 3 év alatt. 

A különböző szintekhez tartozó licence megújítás díja nem változik. 

VI. 

Licencmegújításhoz és a különböző tanfolyami szinteken történő e-learning felület kialakítása 

Az Elnökség elfogadta egy országos szintű e-learning rendszer kialakítását a magyar labdarúgó 

edzőképzésben. Az Elnökség felkéri az Edzőképzési Igazgatót a rendszer kialakítására, felügyeletére. 

 

Budapest, 2015. július 2.  

Dr. Vági Márton s.k. 
főtitkár 

 
 

Az Elnökségi határozat az alábbi linkről letölthető: 
http://dokumentumtar.mlsz.hu/01_Hivatalos_ertesitok/2015/19_2015_07_02%20Hivatalos%20Ertesit
o/19_2015_hivatalos_ertesito.pdf 


