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2 Utánpótlás Edző Program 

 

Utánpótlás Edzők Programjának bevezetése a vitorlázásban 

A feltörekvő generációk egészséges életvitelének, élethosszig tartó sportolási szoká-

sainak kialakítása szempontjából meghatározó jelentőségű a sportegyesületekben fo-

lyó szakmai munka. Mind a sport megszerettetése, életmód elemmé történő alakítása, 

mind pedig az utánpótlás-nevelés, a magyar sportsikerek hosszútávon történő bizto-

sítása szempontjából kulcsfontosságú, a fiatalok sportos attitűdjeit élethosszig meg-

határozó 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 jog-

címen biztosít közvetlen vagy közvetett módon állami támogatatást a KEP és illetve a 

Gerevich Aladár sportösztöndíj révén. 

A fenti célok biztosítása érdekében kifejezetten a legfiatalabb korosztályokkal foglal-

kozó edzők, testnevelő tanárok, részére kiegészítő juttatási rendszert kíván bevezetni 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Az Utánpótlás Edző Program segít a Programba bevonásra kerülő sportszakemberek 

jövedelmi viszonyainak javításában, illetve edzői életpálya megalapozásában. 

 

Az Utánpótlás Edző Program Célja 

Rövid távú célok:  

 nagy számban érjünk el és vonjunk be olyan edzőket, akik a legfiatalabb után-

pótlás korosztályokkal foglalkoznak 

 mérsékelje az edzők jövedelmi viszonyaiban mutatkozó aránytalanságot    

 tervezései-statisztikai régiónként egyenletesen szétosztott kvóták révén bizto-

sítsa az országos lefedettséget – a vitorlázásnál tekintettel sportágunk sajá-

tosságaira ez nem kötelező(!) 

 utánpótlás nevelésben folyó szakmai munka színvonalának emelése 

 erősítse az egyesületek és a köznevelési intézmények közti kapcsolatrend-

szert 

Középtávú célok:  

 kiszámítható jövedelmi viszonyokat kínálva bővítse az utánpótlás-nevelés terén 

edzői hivatást választók körét 

 folyamatosan fejlessze a területen dolgozó edző szakemberek kompetenciáit 

 ösztönözze a legújabb sportegészségügyi és sporttudományos ismeretek, eljá-

rások, módszerek adaptálását  

 

  



 

 

3 Utánpótlás Edző Program 

 

Az MVSz a programban 7 kvótát kapott az EMMI-től: 

A program havi személyenként 91.729 Ft (bruttó)   

A Programba való bekapcsolódás előfeltétele, az utánpótlás-nevelésben tevékeny-

kedő edzők regisztrációja a szakszövetségnél. 

 

Kizárólag olyan edzőkre lehet javaslatot tenni, akik  

- testnevelő tanári vagy sportágon belüli edzői képesítéssel rendelkeznek 

- akik nem kedvezményezettjei a Kiemelt Edző Programnak, továbbá Gerevich 

Aladár-sportösztöndíjban sem részesülnek.  

 

A Sportért Felelős Államtitkárság a szövetségeknek támogatási szerződésben bizto-

sítja az edzők foglalkoztatásához szükséges, bruttó forrásokat. 

 

A támogatási időszak vége: 2017. december 31. 

 

Az edzők munkáltatói feladatait az MVSz látja el munka- vagy egyéb munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében. 
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Pályázati felhívás 

 

Az MVSz Utánpótlás Edzők Programjában a rendelkezésre álló forrással a segíteni 

kívánja az alacsony utánpótlás korú versenyzői létszámmal rendelkező tagszerveze-

teinek működését és fejlődését a Balatonon és a Balatonon kívüli vízterületeken egy-

aránt.  

A pályázat célja 

 a vitorlás sport széles körű népszerűsítése az iskoláskorú gyermekek körében 

 MVSz Vitorlás suli programjának megismertetése és a GoBoating nap pro-

motálása 

 az utánpótláskorú versenyengedélyes sportolói létszám emelése 

 az utánpótlás versenyzéssel foglalkozó tagszervezetek támogatása illetve szá-

muknak bővítése  

 

Személyi feltételek 

Pályázó rendelkezzen: 

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

velő tanári végzettséggel 

 munka- vagy szerződéses jogviszonnyal valamely MVSz tagszervezetnél  

Tagszervezetre vonatkozó feltételek 

 MVSz felé lejárt Tagdíj és versenyengedély tartozása nem áll fenn  

 Rendelkezik ifjúsági versenyengedélyes sportolói létszámmal 2017-ben 

 Tagszervezet igazolása arról, hogy Pályázóval munka- vagy szerződéses jog-

viszonyban áll 

Kizáró feltételek 

 A 2017. évben az első 4 legmagasabb Műhelymunka Támogatással bíró klub 

munkatársai jelen pályázatból kizárva. (SVE, BYC, THA-YKA, Kereked VK) 

Pályázatban kérjük a következők bemutatását 

 Pályázó éves edzésterve 2017. évre 

o Edzés és versenynapok dátumai, hajóosztályok és versenyzői létszám 

megadásával   

 Munkáltató használatában levő vitorlás kishajók és motorcsónakok listája 

 Versenyengedélyes 18 év alatti sportolók létszáma 

o 2016. évben  

o 2017. évben  

o 2018. évi terv  

o 2019. évi terv 
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 Rövid prezentáció becsatolása arról,  

o hogy Pályázó és klubja miként vesz részt a vitorlássport népszerűsíté-

sében 

o a klub hajóosztály politikájáról és középtávú fejlesztési elképzeléseiről 

o köznevelés típusú intézményekkel kialakított, ill. tervezett kapcsolatfel-

vételéről, programjairól 

 Tagszervezet vezetőjének támogatása, illetve igazolása   

o a programban történő részvételről  

o a pályázatban foglalt adatok és tervek hitelességéről  

o a Pályázó 2017. évi bére (havi átlagban) eléri vagy meghaladja a 91.729 

Ft bruttó támogatási összeget 

 Csatolandó dokumentumok 

o 1 sz. melléklet 

o Pályázó edzői végzettségét igazoló dokumentum másolata 

 

Nyertes pályázat esetén a havi jelentéseket a Pályázó az MVSz titkárságára köteles 

megküldeni (postai úton vagy személyesen: Magyar Vitorlás Szövetség 1146 Buda-

pest, Istvánmezei út 1-3. e-mailben: hunsail@hunsail.hu), melynek formai feltételeiről 

később adunk tájékoztatást. 

A program értékelésére és a 2018. évi pályázati feltételek kialakítására 2017. decem-

beri elnökségi ülésen kerül sor.  

Amennyiben az év végi értékelése során a tényadatok 30%-al alulmúlják a tervezettet, 

illetve az edzésterv jelentős mértékben eltér a pályázat során leadottól, a Pályázó és 

tagszervezete két évre kizárja magát minden MVSz támogatásból.    

 

A pályázatok leadásának határideje: 2017. április 11. 16.00 óra 

Megküldésének módja e-mailben: hunsail@hunsail.hu 

 

A pályázat értékelését az MVSz elnöksége végzi.  

Az MVSz döntésérő tájékozatja az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának illetékes 

főosztályát és a pályázókat. 

 

Budapest, 2017. április 7. 

 

Magyar Vitorlás Szövetség  
Elnöksége 
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