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I. A HALASSY OLIVÉR PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 
 
 
I.1. A HALASSY OLIVÉR PROGRAM CÉLJA 
 
A magyarországi fogyatékosok sportjának visszatérő problémája, és egyben az MPB egyik fontos 
feladata a legeredményesebb, legtehetségesebb parasport edzők pályán tartása, a sportág 
összehangolt és sikeres működését biztosító szövetségi kapitányok munkájának anyagi elismerése, 
és ezen szakemberek továbbképzése, magyarországi foglalkoztatása, valamint a munkavégzésükre 
vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása. 
 
A jelen koncepció célja egységes és áttekinthető szabályozás kialakításának előkészítése a Halassy 
Olivér Programra és az annak keretében foglalkoztatott parasport edzőkre, sportági szövetségi 
kapitányokra vonatkozóan, akik a paralimpiai sportágak felnőtt korosztályaiban tevékenykednek. 
 
A HOP létrehozásának és működtetésének elsődleges célja annak biztosítása, hogy a HOP keretében 
foglalkoztatott szakemberek a magyarországi fogyatékosok sportja eredményességének fenntartása 
és jövőbeni fejlesztése, valamint a magyar parasportolók érdekében idehaza kamatoztassák magas 
szintű szakmai tudásukat és tapasztalataikat, amelyhez megfelelő anyagi és társadalmi megbecsülés 
is társul.  
 
I.2. A HALASSY OLIVÉR PROGRAM HATÁLYA 

 
I.2.1. Személyi hatály 
A HOP hatálya kiterjed a II.8. pontban meghatározott eredménnyel rendelkező edzőre, szövetségi 
kapitányra. 
 
I.2.2. Tárgyi hatály 
A HOP kizárólag a jelen koncepcióban szabályozott feltételeknek megfelelő paralimpiai sportágakra 
terjed ki.  
 
I.2.3. Időbeli hatály  
A Halassy Olivér Program időbeli hatálya a 2023. március xx. – 2023. december 31. közötti 
időtartamra vonatkozik.  
 
 

II. A HALASSY OLIVÉR PROGRAM KATEGÓRIÁI KIALAKÍTÁSÁNAK 
SZEMPONTRENDSZERE 
 

 
II.1. A HOP edzői ösztöndíjában részesíthető edző: kizárólag, közvetlen, személyes jelenléttel járó 
edzői tevékenységet végző, a parasportolókat versenyekre felkészítő, a sport területén képesítéshez 
kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) 
Korm. rendeletben foglalt feltételeknek és az érintett sportági szakszövetségek, valamint az MPB 
Képesítési Szabályzataiban foglalt feltételeknek megfelelő edző. 
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II.1.1 HOP szövetségi kapitányi ösztöndíjban részesíthető az a szövetségi kapitány: akinek a sportága 
szerepelt az előző paralimpián, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek, 
az érintett sportági szakszövetségek, valamint az MPB Képesítéséi Szabályzatában foglalt 
feltételeknek megfelelő szövetségi kapitány. 
 
II.2. Eredmények számításának időszaka: a tárgyévet megelőző paralimpiától, a tárgyévet megelőző 
év december 31.-ig napja.  
 
II.3. Világversenyek figyelembevétele az eredmények értékelésének tekintetében: Paralimpiai 
Játékok, paralimpiai versenyszámban rendezett világ- és Európa-bajnokság. 
 
II.4. Az edzőhöz kapcsolódó eredményt elérő sportoló aktív, paralimpiai, „A” válogatott kerettag és 
magyar színekben vesz részt a világversenyeken. 
 
II.5. HOP edző státuszt kizárólag azok az 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, 
szakszövetségével kötött magyarországi 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. 
 
II.7. A HOP keretében nyújtott támogatások odaítélésének alapvető szakmai szempontrendszere: 
egyéni sportágakban egy sportoló felkészítésével összefüggésben egy edző vehet részt a HOP-ban, 
ettől eltérni csak az érintett szakszövetség írásban benyújtott, részletes szakmai indokolást 
tartalmazó, egyedi kérelme alapján lehet. A kérelemről az MPB elnöksége dönt, az Államtitkárság 
jóváhagyásával. 
 
II.8. HOP edzői, szövetségi kapitányi kategóriák: 
  
A: Edzői kategóriák: 

1. Paralimpia 1-3. egyéni helyezés – havi nettó 172 500 Ft – 230 000 Ft; 
2. Paralimpia 4-6. egyéni helyezés – havi nettó 92 000 Ft – 138 000 Ft 
3. Amennyiben az éves támogatás mértéke megengedi, paralimpiai versenyszámban rendezett 
Világbajnokság 1-6. helyezett, és/vagy Európa-bajnokság 1-3. egyéni helyezés - havi nettó 69 000 
– 138 000 Ft; 
4. Amennyiben az éves támogatás mértéke megengedi, az II. 8. 1. és 2. alpontjában megjelölt 
támogatás, egyéni versenyszám csapatversenyében elért eredmény után is adatható. 
 

B: Szövetségi kapitányi kategóriák: 
1. sportági egyéni paralimpiai, világ- és/vagy Európa-bajnoki 1-3. helyezés paralimpiai 

versenyszámban, valamint minimum öt paralimpiai válogatott sportoló – havi nettó 92 000 Ft- 
161 000 Ft; 
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2. sportági egyéni paralimpiai, világ- és/vagy Európa-bajnoki 1-3. helyezés paralimpiai 
versenyszámban, öt paralimpiai válogatott sportoló alatti létszám – havi nettó 57 500 Ft- 
92 000 Ft. 
 

II.9 A HOP-ban az edzőt, szövetségi kapitányt a legjobb eredménye alapján kell kategóriába sorolni.  
 

II.10. A HOP-ban részt vevő edzők, szövetségi kapitányok más ösztöndíjban, sportszakmai 
támogatásban is részesülhetnek. 
 
II. 11. Egy személy, egy időszakban, a II. 8. pontban meghatározott kategóriák közül, csak az egyik 
kategóriában kerülhet be a Halassy Olivér Programba. 
 
 

III. A HALASSY OLIVÉR PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSA, 
FOGLALKOZTATÁSA ÉS MUNKÁJUK ELLENŐRZÉSE 
 
 
III.1. Az MPB a tárgyévet megelőző december 20-ig értesíti a szakszövetségeket a HOP aktuális 
szabályzatáról. Az MPB eredménylistát küld ki a szakszövetségeknek, amire figyelemmel kéri a 
szakszövetségi javaslatok megtételét. 
 
III.2. A szakszövetségek név és összeg szerinti javaslatot készítenek a kategóriánkénti szélső értékek 
betartásával. 
 
III.3. A szakszövetségektől tárgyévet megelőző eredmények figyelembevételével készített, 2023. 
január 10-ig beérkezett név és összegszerűség szerinti javaslatok alapján a HOP-ból részesülő edzők 
személyéről és a javadalmazásuk mértékéről az MPB elnöksége jogosult dönteni, az Államtitkárság 
jóváhagyásával. Az MPB elnöksége a döntéséről - annak meghozatalát követő 5 munkanapon belül 
- tájékoztatja az Államtitkárságot. Az Államtitkárság által jóvá nem hagyott személy esetében az MPB 
elnöksége jogosult új személyről határozni akként, hogy az új döntését ismételten köteles 
meghatározott határidőn belül az Államtitkárság részére jóváhagyásra megküldeni. 
 
III.4. A HOP kertében tevékenykedő edzőkkel, szövetségi kapitányokkal az MPB munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt létesít. A munkavégzés részletes felételeit munkaszerződésben/megbízási 
szerződésben rögzíti. 
 
III.5. A HOP-ból részesülő személyek munkáját – az Államtitkárság véleményének 
figyelembevételével - az MPB ellenőrzi.  
 
III.6. A HOP-ból tárgyév folyamán kikerülő edző(k) esetében az MPB jogosult új edzői javaslatot kérni 
az adott sportági szakszövetségtől. 
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IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
IV.1. A HOP-ban részt vevő edzők, szövetségi kapitányok kötelesek félévente részletes szakmai 
beszámolót készíteni és azt eljuttatni az MPB főtitkárának.  
 
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. 
f) Szövetségi kapitányok esetében a válogatottra vonatkozó válogatási elvek, 

versenyeztetési tervek, edzéslátogatások üteme, utánpótlás toborzás is. 
 

IV.3. A HOP-ban részt vevő edző, szövetségi kapitány köteles mindent megtenni saját és az adott 
parasportágban működő más edzők tudásának bővítéséért, képzettségének emeléséért, ennek 
érdekében köteles: 

a) részt venni az MPB, illetve az Államtitkárság által előzetesen meghatározott 
követelményrendszernek megfelelő és az MPB, illetve az Államtitkárság által ebben a 
tekintetben minősített továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai kerekasztal 
beszélgetéseken; 
b) felkérés esetén a továbbképzéseken előadóként szerepelni; 
c) a sportágában a szakmai konzultációkon részt venni;  
d) amennyiben a szakszövetség, illetve az MPB képesítési, vagy egyéb szabályzata előírja, 
a parasportági licenc-feltételeknek megfelelni. 

 
IV.4. A HOP-ban részt vevő edzőknek, szövetségi kapitányoknak kötelező részt venni az MPB által 
kialakított és az Államtitkárság által jóváhagyott továbbképzési rendszerben. 

IV.5. Amennyiben a HOP-ban részt vevő edző a részletes szakmai beszámolót nem vagy hiányosan 
adja le, illetve a továbbképzési rendszerben nem az előírásoknak megfelelően vesz részt, továbbá, 
ha a helyszíni ellenőrzések során előzetes jelzés nélkül három esetben nem tartózkodik a benyújtott 
szakmai tervben meghatározott edzési helyszínen, a HOP-ból kizárható.  

IV.6. A doppingfegyelmi vagy sportfegyelmi eljárás, az MPB etikai kódexe alapján lefolytatott etikai 
eljárás, illetve büntetőeljárás eredményeként jogerősen elmarasztalt kiemelt edző, szövetségi 
kapitány a HOP-ból kizárandó.  

A koncepciót az MPB elnöksége 2018. október 11-én a 69/2018 (10.11.) számú MPB elnökségi 
határozatával fogadta el. Az MPB elnöksége koncepciót a 2019. december 6-án, az MPB a 73/2019. 
(12.06.) számú, 2020. október 9-én a 33/2020. (10.09.) számú, 2020. október 28-án a 36/2020 
(10.28.) számú, 2021. június 25-én a 35/2021 (06.25.) számú, 2021. december 17-én a 62/2021. (12. 
17.) számú, 2023. február 2-án a 11/2023. (02.02.) számú, 2023. március 13-án az 17/2023. (03.13) 
számú MPB elnökségi határozatával módosította. 

Budapest, 2023. március  
 
 Szabó László 
 elnök 


