
 

 

 

 

Utánpótlás Edző 

Program 

 

Pályázati felhívás 
 

 

 

 

 

 

 

2019  



 

 

2 Utánpótlás Edző Program 2019 

Utánpótlás Edzők Program a vitorlázásban 

A feltörekvő generációk egészséges életvitelének, élethosszig tartó sportolási 

szokásainak kialakítása szempontjából meghatározó jelentőségű a 

sportegyesületekben folyó szakmai munka. Mind a sport megszerettetése, életmód 

elemmé történő alakítása, mind pedig az utánpótlás-nevelés, a magyar sportsikerek 

hosszútávon történő biztosítása szempontjából kulcsfontosságú, a fiatalok sportos 

attitűdjeit élethosszig meghatározó jelentőségű az edző személyisége. 

Magyarország Kormánya nagyra becsüli és értékeli a sportszakemberek munkáját, a 

központi költségvetés az edzők részére az Edzői Életút Program részeként több 

jogcímen biztosít közvetlen vagy közvetett módon állami támogatást a KEP és a 

Gerevich Aladár sportösztöndíj révén. 

A fenti célok biztosítása érdekében kifejezetten a legfiatalabb korosztályokkal 

foglalkozó edzők részére kiegészítő juttatási rendszert vezetett be az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma. 

Az Utánpótlás Edző Program segít a programba bevonásra kerülő sportszakemberek 

jövedelmi viszonyainak javításában, illetve edzői életpálya megalapozásában. 

A hazai versenyvitorlázás eredményessége javult az elmúlt években. A továbblépés 

egyik előfeltétele, hogy nemzetközileg versenyképes ismeretekkel rendelkező edzők 

száma növekedjen, ismereteik elmélyüljenek. A pályázat célja a vitorlás edzők 

nemzetközi szintű szakmai tudásának fejlesztése, új munkamódszerek 

megismerése, önképzés keretében. Fontos szempont, hogy a Program ne csak 

tapasztalt edzők és kiemelt teljesítményű klubok számára legyen elérhető, hanem a 

pályázati feltételek teljesülése esetén pályájuk elején dolgozó edzők, és kisebb 

egyesületek számára is. 

 

Pályázati felhívás 

Az MVSz Utánpótlás Edzők programjában a rendelkezésre álló forrásból támogatni 

kívánja az ifjúsági osztályokban tevékenykedő sportszakemberek bérezését és 

szakmai továbbképzését a Balatonon és a Balatonon kívüli vízterületeken egyaránt.  

A pályázat célja 

• az utánpótlás edzők nemzetközi szintű szakmai ismereteinek fejlesztése, új 

munkamódszerek megismerése önképzés keretében 

• az utánpótlás edzők megbecsülésének növelése  

• az utánpótlás versenyzéssel foglalkozó tagszervezetek segítése 

• Hozzájáruljon az edzői életpálya modell kialakulásához 

• Emelje az utánpótlásmunka színvonalát 

• Erősítse az egyesületek és köznevelési intézmények közötti kapcsolatrendszert 

• Segítse új, vagy kisebb utánpótlásképző műhelyek megerősödését 
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Elvárt feladatok 

• Részt vesznek a hazai ranglista és nemzetközi versenyekre utazó versenyzők 
felkészítésében  

• Osztályspecifikus szakmai edzésprogramokat készítenek 

• Részt vesznek a hazai és nemzetközi edzőtáborok szervezésében 

• Felkérésre szakmai publikációkat, prezentációkat készítenek, előadást tartanak 

• Szakmai beszámolókat készítenének az elvégzett munkáról az MVSz és a VSB 
számára 

• Részt vesznek a nemzetközi sportágspecifikus, valamint a Magyar Edzők 
Társasága által szervezett szakmai továbbképzéseken 

• Elősegítik a fiatalok bevonását a vitorlás sportba 

• A kisebb (pályázatban részt nem vevő) támogatott osztályokban utánpótlás-
képzést folytató MVSZ tagszervezetek edzői, versenyzői számára tartandó 
(minimum 5 napos) képzés, tapasztalat-átadás, clinic bemutatása (esetleges 
plusz napok vállalása) 

 
A pályázati támogatás mértéke és formája:  

• 7 edző kolléga részére 

• összesen 7.799.988 Ft (azaz: hétmillió -hétszázkilencvenkilencezer-
kilencszáznyolcvannyolc forint) 

• nyertes pályázók között egyenlő mértékben felosztva  

• megbízási szerződéssel 
 

Pályázóra vonatkozó személyi feltételek 

• vitorlásedzői (TF alap-, közép-, vagy szakedzői, OKJ sportedző), vagy 

testnevelő tanár végzettség 

• hivatásos (kereseti célú) kisgéphajó vezetői engedély 

• munka- vagy szerződéses jogviszony valamely MVSz tagszervezetnél 

• tárgyalóképes angol nyelvismeret 

• MVSz által támogatott ifjúsági osztályokban 2019. évben minimum 50 vízi 

edzésnap levezetése 

• MVSz által támogatott ifjúsági osztályokban 2018. évben minimum 30 vízi 

edzésnap levezetése 

Tagszervezetre vonatkozó feltételek 

• MVSz felé lejárt Tagdíj és versenyengedély tartozása nem áll fenn  

• rendelkezik minimum 5 fő ifjúsági (utánpótlás hajóosztályban versenyző) 

versenyengedélyes sportolói létszámmal 2018-ban és a létszám nem csökken 

2019. évben 

• tagszervezet igazolása arról, hogy Pályázóval munka- vagy szerződéses 

jogviszonyban áll 
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Kizáró feltételek 

• KEP vagy Gerevich ösztöndíjból támogatásban részesül  

Pályázatban kérjük a következők bemutatását 

• Pályázó éves edzés- és továbbképzési terve 2019. évre 

o Edzés- és versenynapok dátumai az MVSz támogatott hajóosztályaira 

vonatkozólag, a versenyzői létszám megadásával 

o A tervezett szakmai továbbképzések, melyeken 2019-ben részt kíván 

venni (helyszín, időpont, program) 

o A kisebb (pályázatban részt nem vevő) támogatott osztályokban 

utánpótlás-képzést folytató MVSz tagszervezetek edzői, versenyzői 

számára tartandó (minimum 5 napos) képzés, tapasztalat-átadás, clinic 

bemutatása (esetleges plusz napok vállalása) 

• a klub versenyengedélyes 18 év alatti sportolóinak létszáma 

o 2017. évben  

o 2018. évben  

o 2019. évi terv  

o 2020. évi terv 

• Tagszervezet vezetőjének támogatása, illetve igazolása 

o A programban történő részvételről 

o A munka- vagy szerződéses jogviszony meglétéről 

o A pályázatban foglalt adatok és tervek hitelességéről  

• Pályázó által csatolandó dokumentumok 

o Javaslat a 2019. évi Utánpótlás Edző Programra (1 sz. melléklet) 

o Szakmai program 

o Pályázó edzői végzettségét igazoló dokumentum másolata 

o Pályázó hivatásos kisgéphajó vezető engedélyének másolata 

 

A nyertes pályázatot benyújtott – pályázatban résztvevő – edzőknek kötelező 

• Magyar Edzők Társaságának tagsága 

• 2019. december 31-ig minimum 35 kredit pont megszerzése a MET által 

szervezett képzéseken 

Nyertes pályázat esetén a megbízási díj havonta kerül kifizetésre a pályázókkal kötött 
megbízási szerződés alapján. A kifizetés feltétele a havi teljesítés igazolási riportok 
(beszámoló és melléklete) megküldése postai úton vagy személyesen:  
Magyar Vitorlás Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. vagy  
e-mailben: hunsail@hunsail.hu 
 
Amennyiben a szezon végi értékelés során a tényadatok 50%-kal alulmúlják a 
tervezettet, illetve az edzésterv jelentős mértékben eltér a beszámolókban leírtaktól, a 
Pályázó és tagszervezete két évre kizárja magát minden MVSz támogatásból, 
amennyiben az eltérés 25%-nál nagyobb, a következő hasonló programból. 
  

mailto:hunsail@hunsail.hu
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A pályázatok leadásának határideje: 2019. április 20. 16.00 óra 

 
Megküldésének módja e-mailben: hunsail@hunsail.hu 

 
A pályázat értékelését az MVSz elnöksége által kijelölt három fős bizottság végzi. 

 

A pályázat értékelésénél az alábbi fő elveket követi a bizottság: 

• A pályázó vállalása alapján az MVSz-szel előre egyeztetett időpontban a 
megszerezett ismeret továbbadása edző kollégáknak, társadalmi munkában 
elvégzendő edzőtábor, clinic az utánpótlásban dolgozó kis klubok részére 
szervezett szakmai találkozón  

• Az elbírálás során legyen cél, hogy azonos színvonalú pályázatok esetén 
minél több hajóosztály edzői kerüljenek a programba 

• Az elbírálás során legyen cél, hogy kisebb utánpótlásképző helyek edzői is 
bekerüljenek a programba 

• Az elbírálás során legyen cél, hogy minél több egyesület edzője kerülhessen 
be a programba 

• Az elbírálás során legyen cél, hogy a szakmai elvárásoknak megfelelő 
fiatalabb edzők is bekerülhessenek a programba 

• A pályázó szakmai életútja, teljesítménye az alábbiak szerint: 
o ifjúsági versenyzőinek eredményessége nemzetközi szinten 
o hazai utánpótlás szinten elért eredményessége, annak gyakorisága 
o nevelőedzői tevékenysége 
o szakmai felkészültség (hajóosztály specifikus), 
o edzői végzettség, 
o a sportágban edzőként eltöltött idő, 
o publikációk, előadások az elmúlt időszakban, 
o hazai és nemzetközi edzői továbbképzéseken történő részvétel, 
o utánpótlás-nevelésben eddig végzett eredményes munkásságot, 
o a sportágért végzett egyéb társadalmi tevékenységek, 
o osztályszövetségi munka, 
o szakmai programok szervezése, előkészítése 

• MVSz vagy EMMI által delegált sportszakmai feladatokra alkalmas 

ismeretekkel rendelkezzen. 

Az MVSz a döntéséről tájékoztatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 
Felelős Államtitkárságának illetékes főosztályát és a pályázókat. 
 
 
Budapest, 2019. április 05. 
 
 
 

Magyar Vitorlás Szövetség 
Elnöksége 

mailto:hunsail@hunsail.hu

