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1. BEVEZETŐ
2018 májusában elfogadásra került a Magyar Evezős Szövetség (továbbiakban: a Szövetség)
átfogó 10 éves stratégiája. A hiánypótló dokumentum elsődleges célja a figyelem felhívása a
fejlődésre és annak irányainak kijelölése volt. Az akkor megfogalmazott vízió szerint:

ÉRTÉKEINEK ÉS HAGYOMÁNYAINAK MEGŐRZÉSÉVEL A MAGYAR
EVEZŐS SPORT NÉPSZERŰBBÉ VÁLIK, AZ EVEZŐS SPORTOLÓK SZÁMA
2028-IG MEGHALADJA A 2500 FŐT, NEMZETKÖZI ÉS OLIMPIAI
EREDMÉNYESSÉGE JELENTŐSEN JAVUL

1. ábra - A Szövetség víziója
A stratégiai célkitűzések a vízió megvalósításának biztosítása érdekében kerültek
meghatározásra, figyelemmel a magyar evezős sport értékeinek megőrzésére. Ezen részcélok
az alábbiak:
A magyar evezősök létszámának növekedése

A magyar evezés népszerűségének növekedése
A magyar evezős sport nemzetközi - különösen
olimpiai - eredményességének növekedése
2. ábra - A Szövetség stratégiai céljai
Ugyan minden egyes stratégiai cél más területre összpontosít, közös tulajdonságuk, a hazai
evezős sport fejlődésén túl, a megvalósításukhoz szükséges munka minősége és alázatossága.
Ennek a munkának a meghatározó lebonyolítói azok a szakemberek, akik mozgatórugói,
fenntartói és működtetői a hazai evezős sportnak: az edzők. Az ő munkájuk nélkül a
stratégiában megfogalmazott célok nem véghezvihetők, és így nem is fenntarthatók. Jelen
dokumentum azért jött létre, hogy legyen és maradjon is a magyar evezésben elegendő számban
olyan szakember, aki hajlandó vállára venni a sportot; tehetségét, szorgalmát és tudását annak
jövőjébe fektesse.
Azonban, mint minden más munkavállalónak, az edzőnek is vannak a sporttól független céljai,
legyen az a családalapítás, az élhető egzisztencia megteremtése vagy akár az önmegvalósítás.
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Pontosan ezért szükséges létrehozni egy olyan stratégiai dokumentumot, amely a már pályán
lévő és a döntés előtt álló potenciális szakembert egyaránt meg tudja erősíteni abban, hogy van
jövője és megélhetése abban a sportban, amely szívügye, szenvedélye.

1.1. A modell célja és indokoltsága
Az Edzői Életpályamodell (továbbiakban: ÉPM) már a bevezetőben említett Stratégia
B2/Sportszakemberek c. beavatkozási területében megnevezésre került. 2018-ban 1631
versenyengedéllyel rendelkező evezőst és további 300 fős szabadidős sportolót jegyzett a
Stratégia a 70 fős edzői körrel szemben. Ezeknek a számoknak megfelelően az egy edzőre jutó
sportolók száma átlagosan 27 fő.
Az evezős edzések során azonban az edző nem képes ekkora létszámú csoportokkal
foglalkozni, amely az utánpótlás (továbbiakban: UP) és/vagy válogatott szintű sportolók
esetében még nagyobb kihívást jelent. Így a vízióban 2028-ig teljesítendő létszámnövekedési
cél nem biztosítható az evezős edzői létszám bővítése nélkül. A létszám bővítése mellett
azonban legalább ugyanakkora kihívás az edzők pályán tartása a hivatás vonzóvá tétele által.
Jelenleg az edzői pályát választó, pályán dolgozó szakemberek fő motivációja a sportban az
evezés iránti elköteleződés és a sportsikerre való törekvés. Azonban a magánéletben felmerülő
költségek, valamint az egzisztenciális előrelépés gyakran arra kényszerítik a szakembert, hogy
más munkát is vállaljon, amellyel növekszik egyúttal a pályaelhagyás kockázata is. A hazai
evezős sportnak az említetteknek megfelelően biztosítania kell egy tervezhető és kiszámítható
modellt, amely képes az evezés iránti elköteleződés fenntartására még a nehezebb időszakokban
is. A cél, hogy a megfelelő szintű feladat teljesítése esetén a pályaválasztástól a nyugdíjig
elérhető legyen az anyagi biztonság, ugyanakkor pedig a gyakori hétvégi, késő esti és kora
reggeli munkának is kellő megbecsülése legyen.
Azonban az edzői hivatás, mint a legtöbb szakmai életút, önmagában nem tud vonzó lenni
csupán az ebből származó várható jövedelem miatt. Amennyiben a pálya nem kínál
lehetőségeket az ambíciók kielégítésére, a saját út megtalálására és az ehhez szükséges
válaszutak eldöntésére, motiváció és célok nélkül továbbra is kevésbé lesz vonzó az evezős
szakma.
Az ÉPM-nek tehát két fő területre kell fókuszálnia:

Teljes, előrehaladást és szakosodást biztosító
szakmai életút kidolgozása
Normatív, a modellben minden résztvevő
számára általános támogatási rendszer
biztosítása

3. ábra - Az ÉPM fókusza
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A szakmai életút kidolgozásakor azonban szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy az evezős
életpálya nem egysíkú. Több olyan döntési pont is van már a pályára lépéskor, amely alapvetően
meghatározza a hátralévő szakmai életutat és a specializálódás lehetőségét. Fontos, hogy az
evezős edző nem kizárólag az érmek száma és minősége alapján tekinthető eredményesnek,
hanem azért is, mert növeli, megtartja és a sportolásra neveli a fiatalokat, aktívan tartja a masters
korú, a sérült és a versenyzői ambíció nélküli szabadidős sportolókat, amely egyértelmű hasznot
jelent a hazai társadalom számára.
A fentieknek megfelelően olyan modell megalkotása indokolt, amely az evezés szakmai
oldaláról nézve is egyaránt koncentrál a minőségre, a létszámra és fenntarthatóságára, az evezős
értékek megőrzésével egyetemben.

2. Edzői kategóriarendszer létrehozása
A Szövetség ÉPM-jének megvalósításához az első lépés egy olyan kategóriarendszer
kialakítása, amely megfelelően szabályozza és kategorizálja a sportolók felkészítésével
foglalkozó szakembereket. A rendszerezésnek köszönhetően szövetségi, de leginkább
szakemberi szempontból a következő pontokban bemutatott funkciók lesznek elérhetők a
modell résztvevői számára.
Egyéni pozícionálás
A kategóriarendszer akkreditációs folyamatának köszönhetően, egy objektív minősítés alapján
minden hazai szakember elhelyezhető az ÉPM különböző állomásain, ezáltal pedig felmérheti
lehetőségeit és mérlegelheti további lépéseit az egyéni előrehaladás érdekében.
Jövőkép biztosítása
Az egyéni pozícionálás után tisztázottá válnak a potenciális előmeneteli lehetőségek és ezáltal
pedig kiszámítható, tervezhető lesz a szakmai életút. A rendszer így biztonságos, tervezhető és
visszakövetelhető jövőképet nyújt a modellben már résztvevő szakemberek számára,
ugyanakkor az evezős edzői szakma teljes életútját és lehetőségeit felvázolja, ezáltal a pálya
iránt érdeklődők, pályakezdők számára releváns visszacsatolást nyújt arról, hogy mi várható az
evezős sportszakemberi pálya választása esetén.
Országos, rendszerszintű működés
Az objektív rendszer kialakításával egységesíthetővé és ellenőrizhetővé válik a szakemberi
tevékenység, amely a képzettség és a tapasztalat alapján meghatározható. A rendszerszintű
működés fő célja a minőség megőrzése és biztosítása a sportolók felkészítése során.
Alkalmazásával biztosítható, hogy az egyéni képességekhez, korosztályos szaktudáshoz
és/vagy az evezés szakágához mérten megfelelő szakember végezze a sportoló felkészítését.
A rendszer azonban megfelelő üzemeltető nélkül nem képes a hatékony működésre. Ennek
megfelelően elindításához és minőségének megőrzéséhez a fő feladat egy olyan szövetségi

4

Magyar Evezős Szövetség - Edzői Életpályamodell

szinten koordinált, a tagegyesületek által elismert szakmai ellenőrző bizottság létrehozása,
amely aktívan biztosítja az ÉPM működését, fenntartását.

2.1 Edzői Életpályamodell Bizottság
A kategóriarendszer fenntartásáért felelős ÉPM Bizottság (továbbiakban: a Bizottság)
létrehozása alapvető feltétel a működtetés megkezdéséhez. A Bizottság döntéselőkészítői
jogkörrel bír az ÉPM működtetése során, amely alapján a Szövetség Elnöksége a végső döntését
meg tudja hozni. A bizottsági tagokat a Szövetség Elnökségének többségi szavazatai alapján
választják meg, megbízatásuk 4 évre szól. A mindenkori Bizottság 11 tagból áll, a tagok az
alábbi evezős szakterületeket képviselik, területenként 1 fő képviselő választható:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regisztrált passzív státuszú edző képviselője
Regisztrált pályakezdő képviselője
Mentorált edzők képviselője
Versenyevezés edzők képviselője
Para evezés edzők képviselője
Masters evezés edzők képviselője
Túra- és szabadidős evezés edzők képviselője
Felsőoktatási és diák evezés edzők képviselője
Tengeri és fix üléses evezés edzők képviselője
Ergométeres evezés edzők képviselője
Tudományos munkát végző edzők képviselője

A Bizottság a vitás kérdésekben min. 4 tag egyhangú
Tevékenységük során az alábbi feladatokat látják el:

szavazat esetén hozhat döntést.

2.1.1 A modell időszakos felülvizsgálata
A tagok megválasztása után, tehát minden negyedik évben (célszerűen az Olimpiát követő
szövetségi tisztújítás után), első lépésként a modellben szereplő edzőbesorolási kategóriák
bemeneti követelményeit és továbblépési lehetőségeit felülvizsgálják, szükség szerint
módosítják. A felülvizsgálat az aktuális, 2028-ig tervezett Stratégia alatt nem érintheti a
kategóriák megváltoztatását, összevonását, megszűntetését, kizárólag az evezős sport hazai
helyzetének megfelelően módosíthatja az ÉPM említett tényezőit. A kategóriák módosítása/
megszűntetése kizárólag elnökségi döntés alapján lehetséges.
2.1.2 Kapcsolattartás, aktív kommunikáció a klubvezetőkkel
A klubvezetők legalább ugyanolyan felelősségű és jelentőségű alkotórészei a Bizottságnak,
mint annak tagjai. Tevékenységük biztosítja az ÉPM klubszintű megvalósítását és
működtetését. Az összes releváns információ alapvetően a klubvezetőkön keresztül jut el az
adott szakemberhez, így a klubvezető feladata felszólítani a szakembert a képesítéseinek,
szakmai tervének benyújtására a Bizottság felé. Feladatuk továbbá a szakemberek
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beszámolóinak validálása és a klubszintű igények jelzése, a fejlődéssel kapcsolatos
visszacsatolások benyújtása és a klubnál dolgozó, mentorált kategóriájú edző mentorának
megnevezése.
2.1.3 A regisztrált edzői közösség akkreditálása
A szakemberek által benyújtott éves szakmai beszámolók alapján a Bizottság elfogadhatja vagy
elutasíthatja a szakember által megpályázott kategóriát. Elutasítás esetén a Bizottságnak
kötelessége kijelölnie a megfelelő kategóriát. Hiányos beszámoló esetén a Bizottság
hiánypótlásra szólíthatja fel a szakembert. A beszámoló alapján a Bizottság jóváhagyja, illetve
kiválasztja az adott szakember számára a releváns kategóriát, illetve visszajelez arról, hogy az
adott kategóriában kötelezően eltöltött időből mennyit teljesített. A modellbe belépő edzők éves
szintű beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Bizottság felé. A Bizottság ennek megfelelően
évente ellenőrzi az előző beszámolóban rögzített előrehaladási ütemterv megvalósítását és
visszajelez a teljesítések elfogadásáról/ elutasításáról. A szakmai beszámolók részletes
tartalmát, a benyújtás módját az 5. fejezet mutatja be.
2.1.4 Források kezelése
Az ÉPM létrehozása és működtetése a bevezetőben írtaknak megfelelően a szakmai életút
tervezhetőségén túl az anyagi biztonságot is hivatott biztosítani. Ennek megfelelően a Bizottság
feladata a szakmai támogatási rendszer kialakítása és kapott forrásokkal való gazdálkodás,
amely segítségével kiszámíthatóvá válik a modellben résztvevők szakemberek pontos anyagi
kompenzálása. A szakmai támogatási rendszer tartalmát a 4. fejezetben mutatjuk be.

2.2 Kategóriák meghatározása
2.2.1 Bemeneti követelmények meghatározása
Az aktuális szakmai szint standardizálása érdekében meg kell határozni azokat a szempontokat,
amelyek alapján objektív módon elhelyezhető az adott szakember az evezős edzői életpályán.
A továbbiakban bemutatott tényezők alapján kerültek kialakításra a modell
kategóriarendszerének egyes elemeihez kapcsolódó bemeneti követelmények.
1. Képzettség szintje - besorolás
Az ÉPM minőségének biztosítása érdekében ki kell jelenteni, hogy edzői tevékenység kizárólag
edzői képesítés birtokában végezhető. A modellben kizárólag az a szakember vehet részt, aki
klubjával alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban áll. A Szövetség a hivatkozott
szabályzatban1 korábban megjelölte a képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához
szükséges konkrét képesítéseket, amelyek mindegyike a modellben is elfogadott. Azonban a
kategóriarendszer a tevékenységeket szigorúbban és részletesebben határozza meg, így az
egyes tevékenységekhez kapcsolódó képesítési követelményekben is szigorúbb a képesítési
követelmény. Ennek értelmében az evezős sportszakemberi tudás szempontjából az alábbi
szintek szerint különbözteti meg az ÉPM a megszerezhető képesítések listáját, mely figyelembe
1

http://www.hunrowing.hu/files/MESZKepesitesiSzabalyzat_2011.pdf
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veszi a 2019. év végén megjelent szakképzési törvény módosításait, az új képzési szerkezetet,
valamint a 2021. évben meghirdetett felsőfokú képzési szakokat:
OKJ-s sportoktató (a)
OKJ-s sportedző (k)2
Sportedző (k)/Sportedző-Sportszervező
alapszakma* (k)
Rekreációszervező-egészségfejlesztő/
Rekreáció és életmód (f)

Középfokú végzettség

Rekreációszervező/Rekreáció (f)
Okleveles rekreáció-irányító (f)
Testnevelő tanár (f)
Testnevelő-edző (f)
BA evezős szakedző (f)
Testnevelő tanár/ Testnevelő-edző/
Rekreációszervezőegészségfejlesztő/Rekreáció és életmód;
Rekreációszervező/Rekreáció/ Okleveles
rekreáció-irányító (f) és OKJ-s/SportedzőSportszervező alapszakma végzettség (a;k)
együttes megléte

Felsőfokú végzettség

MSC evezős szakedző (f)
Tudományos kutatási tevékenységre
feljogosító végzettség

Phd kutató (f)

1. táblázat – A Kategóriarendszer képzettség szerinti besorolása
2. Alapfeladatok ellátása
A rendszer által biztosított szempontoknak megfelelően adott sportoló felkészítésében adott
szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakember vehet részt. Minden részterületen
követelmény az úgynevezett alapfeladatok ellátása. Ezek az adott edző által tartott
foglalkozásokon résztvevő sportolók látszámából, a részterületen lévő szakmai elvárásokból és
az évenként versenyen ill. rendezvényen, felmérőn való indulásokból tevődnek össze. Az
alapfeladatok részletes kritériumrendszere az egyes részterületeknél egyenként kerül
meghatározásra. Az egyes kategóriákhoz tartozó tevékenységek meghatározása és betartatása
biztosítja a modell azon törekvését, hogy meghatározott tapasztalattal és előképzettséggel
rendelkező szakember végezze az adott célú felkészítést.
Az új rendszerű szakmai képzések keretében megszerezhető szakképesítések programkövetelményei jelenleg
kidolgozás alatt vannak. Az ekvivalencia a programkövetelmények kihirdetését követően állítható fel.
2
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3. Minőségi többletelvárás
A képzettség alapján meghatározott besoroláson és az alapfeladatok ellátásán túlmenően –
melyek az összes részterületet érintik - a juttatások alapfeltétele még a Versenyevezés és a Para
evezés esetében a minőségi sportolók megléte is. Ez az edzéseket látogató összes sportolóból
az a létszám, akik versenyeken, felmérőkön is indulnak. Minőségi létszám az alábbi feltételek
teljesülésével érhető el:
•
•
•
•
•
•

Serdülő kortól (15 évestől) válogatott kerettagság.
Kiemelt nemzetközi versenyen való indulás (ORV, Jeunesse)
Ifjúsági kortól (17 évestől) Antropometriai követelmények. Evezős ergométer szintidő.
Válogatott kerettagság.
U23 kortól (19 évestől) Antropometriai követelmények. Evezős ergométer szintidő.
Válogatott kerettagság.
Felnőtt kortól (23 évestől) Antropometriai követelmények. Evezős ergométer szintidő.
Válogatott kerettagság.
Kiemelt nemzetközi versenyen való indulás (Ifi/U23/Felnőtt EB, VB, Olimpia,
Paralimpia eredmények)

4. Eredményesség
A minőségi sportolói létszámból pedig azok a versenyzők adják az adott edző
eredményességének mértékét, akik hazai és nemzetközi versenyeken is jól szerepelnek.
Felkészültségük kimagasló, eredményeik hűen mutatják így az edző szakmai hozzáértését mind
technikai tudás szintjén, mind ezen technikai tudásának megfelelő átadása szintjén.

besorolás

Alapfeladatok

Minőség

Eredménysség

Versenyevezés

X

X

X

X

Para evezés

X

X

X

X

Tengeri és fix üléses
evezés

X

X

Felsőoktatási és diák
evezés

X

X

Masters evezés

X

X

Túra és szabadidős
evezés

X

X

Ergométeres evezés

X

X

Phd végzettségű edző

X

X

2. táblázat – Az edzői jövedelem összetétele az egyes részterületek esetében
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2.2.2 Mentori tevékenység
A mentori tevékenység bevezetése az ÉPM rendszerébe a tudástranszfer biztosításának egyik
alapegysége. Minden egyes aktív kategóriában elvárás a mentori tevékenység, amely
kategóriától és hosszútávú céltól függően bizonyos esetekben alapvető mentori segítséget
biztosít a kezdő szakember számára, más esetekben mentori tevékenység végzését írja elő a
szakmai tapasztalattal bíró sportszakember számára. A rendszer a tudástranszfert egyetlen
folyamatosan fenntartott feltétel segítségével biztosítja: egyetlen szakember se végezhessen
olyan tevékenységet, amelyet korábban ne végzett volna szakmai részterületet illetően
tapasztaltabb edző kolléga mentorálása nélkül. A fentiek értelmében mentori tevékenységet
kizárólag olyan szakember folytathat, aki az 6. fejezetben bemutatott, mentorált státuszú
kategóriákból feljebb lépett.
A mentori rendszernek köszönhetően folyamatosan biztosított a friss elméleti és aktuális
gyakorlati tudás egyesítése az új kategóriát kezdő szakembernél. Ezáltal garantálható a
Stratégiában az értékek között felsorolt tradíció megőrzése.
2.2.3 Edzői minősítési kategóriák
A korábban megnevezett szempontrendszer alapján 10 különböző, egymástól elkülönítendő
kategória került meghatározásra, melyek az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regisztrált passzív státuszú edző
Regisztrált pályakezdő
Mentorált edző
Versenyevezés edző
Para evezés edző
Masters evezés edző
Túra- és szabadidős evezés edző
Felsőoktatási és diák evezés edző
Tengeri és fix üléses evezés edző
Ergométeres evezés edző
Tudományos munkát végző edző

Jelen fejezetben a kategóriák szempontrendszere került bemutatásra. Az egyes kategóriák
bemeneti követelményei, tevékenységei és előrelépési lehetőségei az 6. fejezetben kerültek
kifejtésre.
A hazai szakember állomány kategóriarendszerbe való akkreditálása után meg kell határozni
azokat a kötelező tevékenységeket és folyamatokat, amelyek biztosítják a központi működést
és szakmai fejlődést a hazai evezős sport területén. Ezen tevékenységek a következő fejezetben
bemutatottak szerint javasoltak.
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3. Edzők továbbképzése és szakmai fejlődésének ösztönzése
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint edző az a természetes személy, aki a sportolónak
a sporttevékenységre való felkészítését végzi. A sport területén képesítéshez kötött
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét a 157/2004. (V.18.) Korm.
rendelet melléklete tartalmazza, valamint e rendelet kimondja, hogy az adott sportszövetség
saját szabályzatában határozza meg, hogy sportágában az egyes tevékenységek tekintetében
milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy
sportága versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői
vagy okleveles szakedzői képesítéssel. A Szövetség Képesítési Szabályzata szerint kiemelendő,
hogy felnőtt, illetve UP női vagy férfi válogatott edzői tevékenységét, a sportolók versenyekre
való felkészítését felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkező szakember végezheti (lásd 1. sz.
táblázat - A kategóriarendszer a végzettségek szerinti besorolása).

3.1 Az edzői képesítési rendszer - végzettség megszerzésének motiválása
Az ÉPM támogatja a képesítési szabályzatban előírt edzői szakképesítések, szakképzettségek
bármelyikének megszerzését a regisztrált pályakezdő edzők, valamint a felsőfokú edzői
szakirányú végzettség megszerzését edzői szakképesítéssel rendelkező regisztrált
sportszakemberek számára.
A Szövetségnek feladata az edzői továbbképzések szervezése és segítése. A klub a képzésben
résztvevő pályakezdő edző/edző sporttevékenységre felkészítő tevékenységeit a képzési napok/
vizsgák figyelembevételével tervezi meg. A pályakezdő edzők tanulmányaik sikeres
elvégzéséhez a mentor szakmai/ gyakorlati támogatást nyújt.

3.2 Elvégezhető szakmai képzések (2021-től)
3.2.1 Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező (510142002)
Képzési idő: 5 év (nappali), 2 év (részidejű), iskolarendszerű szakmai képzés
Sport ágazat 5 (illetve 2) éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség
megszerzésével zárul. Az evezős sportedző-sportszervező szakember sportág-specifikusan,
célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszerismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott
teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével
fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket- és versenyeket,
edzőtáborokat, illetve egyéb sportrendezvényeket szervez.
Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei
szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási
programjainak összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt
vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz
kapcsolódó rendezvényeket szervez.
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3.2.2 Rekreáció és életmód alapképzési szak (felsőfokú BSc képzés)
Képzési idő: 6 félév (nappali/részidejű)
A képzésben végzett hallgatók a sporttudomány, az egészségtudomány és a rekreáció
menedzsment területén megszerzett differenciált ismereteikre támaszkodva képesek az
egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésére a különböző
társadalmi rétegekben valamit a szociális, egészségügyi, nevelési intézményekben és civil
szervezetekben. Továbbá képessé válnak a rekreációhoz, sporthoz kapcsolódó egyéb
területeken szervezői, programvezetői, animátori és egyéb instruktori feladatok ellátásra.
3.2.3 Rekreáció mesterképzési szak (felsőfokú MSc képzés)
Képzési idő: 4 félév (nappali/ részidejű)
A szakirány célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált
szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba
befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének
életminőségének javulásához. Továbbá, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő
folyatatására.
3.2.4 Testnevelő tanár (osztatlan mesterképzési tanári szak)
Képzési idő: érettségit követően 12 félév (középiskolai tanári kimenet), vagy 10 félév (általános
iskolai tanári kimenet)
3.2.5 Edző alapképzési szak (felsőfokú BA képzés)
Képzési idő: 6 félév (nappali/ részidejű)
A képzés célja az edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és
készségek birtokában képesek UP és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és
végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük
fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a
sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek
ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának
összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai
felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő
folytatására.
3.2.6 Szakedző mesterképzési szak (felsőfokú MSc képzés)
Képzési idő: 4 félév (nappali/részidejű)
A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sportszakmai elméleti és gyakorlati
ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport
követelményeinek megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a
sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára,
valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti
és gyakorlati tudásukat tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések
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során képesek azt közvetíteni a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. Felkészültek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3.3 Továbbképzési rendszer
A Szövetség az ÉPM bevezetésével folyamatos szakmai fejlődést teremt edzői számára az edzői
tevékenység minél magasabb színvonalú biztosítása érdekében. A továbbképzési rendszer
illeszkedik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az edzői kategóriarendszerhez,
a sportolók korosztályához,
az evezés vállfajához, területéhez,
a sportszakemberek által betöltött szakmai tevékenységi rendszerhez,
épít a belső szaktudásra,
a sportolók minőségértékelésére,
a társsportokkal való együttműködésre (amelyeket a Bizottság hasznosnak lát),
nemzetközi eredményekre,
figyelembe veszi a Magyar Edzők Társasága által kínált éves szakmai programot, ez
által differenciáltan kínál és ajánl a szakmai életút során felmerülő feladatokhoz,
kihívásokhoz, célok megvalósításához elméleti és gyakorlati tudásbővítést.

A továbbképzési rendszer tartalmazza mind az évente két alkalommal, szabályozott keretek
között megrendezésre kerülő szövetségi edzői fórumon és továbbképzésen szervezhető
workshopokat, előadásokat, mind pedig az egyéni szervezésben, felnőttképzési formában
elérhető releváns tanfolyamokat, szakirányú továbbképzéseket. A továbbképzések elvégzése,
valamint az oktatásban való részvétel beleszámít a minősítési rendszerbe.
Az 6. fejezetben bemutatott kategóriarendszerben való maradás feltétele min. éves szinten 10
szakmai pont gyűjtése (esetenként ennél több szakmai pontot adó továbbképzés
szervezése/lebonyolítása), amely a pontozási rendszer a következő fejezetben kerül
bemutatásra.

3.4 Belső képzési minősítési rendszer, képzési kategóriák
A Bizottság a képzések beszámítására pontrendszert alakított ki és működtet. Az igazolt
képzésekért kapott pontok az edzői minősítési rendszer részeként hozzájárulnak az edzői
kategória váltáshoz. Az elért pontok a kategóriában töltött évek számát lerövidítik az alábbi
beszámítási kategóriarendszernek megfelelően:
Képzés típusa

Pontszám/képzés

MESZ éves Konferencián/ workshopon
való részvétel

5 pont

Rövid idejű képzések/ tanfolyamok/

20 pont
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workshopok/tréningek
BA/BSc/ MSc szintű felsőfokú képzés

100 pont

Szakirányú továbbképzés

50 pont

3. táblázat - Szakmai pontrendszer
A továbbképzésekkel elért minden 100. pont 1 évvel lerövidíti a kategóriában eltöltendő évek
számát. Minden megszerzett szakmai pont kizárólag az adott év után közvetlenül beszámítható,
nem halmozható, tehát minden év január 1-jén, a modellben résztvevő összes szakember 0
pontról indul. Az adott kategóriában maradás feltétele, kategóriától függően, éves szinten a
pontok gyűjtése, egyes kategóriák esetében pontokat biztosító továbbképzések szervezése,
lebonyolítása vagy előadása.
Az edzők az elvégzett képzéseket, tanfolyamokat, valamint a képzési igényeket évente rögzítik
a regisztrációs rendszerben.
Az edzők tevékenységi köreinek támogatásához az alábbi horizontális jellegű
•

•

előadások, workshopok megrendezését építi be az ÉPM éves konferenciák keretében:
o klubok bemutatkozása, eredmények és jó gyakorlatok megosztása
o versenybeszámolók
o edzéselméleti és gyakorlati anyagok ismertetése nemzetközi kitekintéssel
o okos eszközök az edzések világában
o stratégia szerepe a sportág életében – klubok és egyének hozzájárulása a
stratégia megvalósításához
o toborzás és megtartás, stb.
szakirányú továbbképzések:
o nemzetközi sportkapcsolatok – sportdiplomácia
o rendezvényszervezés – sportbiztonság
o sportpszichológia
o sportspecifikus dietetika
o sportteljesítmény-elemző
o funkcionális edző
o biomechanikai szakember

Klubvezetők, szövetségi szintű szakmai vezetők kompetenciáinak fejlesztése, képzés és
coaching:
•
•
•
•
•
•

Külső és belső kommunikáció
Tárgyalástechnika
Eredményes befolyásolás
Humánerőforrás menedzsment
Időgazdálkodás
Gazdálkodási és intézményvezetési ismeretek
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•
•
•

Pénzügy
Vezetési-szervezési ismeretek
Sportlétesítmény-üzemeltető

Tanuló, serdülő, ifi korosztályok edzői számára a korosztály ismeretét, nevelését támogató
tanfolyamok, tréningek, szakirányú továbbképzések:
•
•
•

Életkornak megfelelő nevelés tanfolyam
Érzékenyítő tréning
Gyermek- és ifjúsági sportpszichológia

Mentorálási tevékenységeket támogató tréningek
•

Képzők képzése saját program alapján

Egyéb képzések, tanfolyamok:
•
•
•
•

E kategóriás jogosítvány
Szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély
Nyelvi képzések
Informatikai képzés

3.5 Továbbképzések, képzések anyagi támogatása
A Szövetség a szakképzettségek megszerzésére irányuló képzések elvégzésére anyagi
támogatást közvetlenül nem nyújt. A szakképzési törvény alapján az első két szakma
megszerzése ingyenes, a felsőfokú képzések a felvételi pontszámok szerint államilag
finanszírozott formában is elvégezhetőek.
A korábbi fejezetben felsorolt továbbképzésekkel kapcsolatban a 4. fejezetben bemutatott
Szakmai támogatási rendszerből az edzők Szakmai beszámolójában előre megjelölt
továbbképzések támogathatóak. A támogatásról és annak mértékéről a Bizottság minden
megpályázott képzési támogatás esetében egyedileg dönt. Javasolt támogatási intenzitások:
•
•

50%
100%

A képzésre vonatkozó támogatás a Szövetség utólag téríti meg a Szakember számára, annak
sikeres elvégzését igazoló dokumentum bemutatása után.
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4 Szakmai támogatási rendszer
4.1 Finanszírozási program létrehozása
Az edzői ÉPM finanszírozásához a Szövetség központi koordinációja szükséges, elsőként egy
elkülönült finanszírozási program létrehozásával. A program célja, hogy az ÉPM-re
rendszeresen vagy eseti jelleggel beérkező sportági pénzügyi támogatások megfelelően
kerüljenek felhasználásra. A Bizottság által létrehozandó és működtetendő program célja, hogy
az elkülönített forrásokat éves szinten kezelje és elossza. Az elkülönített pénzügyi alapból a
korábbi fejezetekben részletezett irányelvek alapján kizárólag a Szövetséggel vagy annak
valamelyik tagszervezetével munka- vagy megbízási jogviszonyban álló, regisztrált
munkavállaló részére nyújtható illetménytámogatás. A támogatást az edzők számára a
Szövetség a munkaviszonyt fenntartó klub részére utalja, amelyet az edző így a klubja
közreműködésével kaphat meg.
A finanszírozási programban elkülönített alap célja, hogy az ÉPM rendszerben regisztrált
sportszakembereknek az alábbi területeken támogatást biztosítson:
•
•
•

edzői szakmai továbbképzések támogatása,
szakmai tanulmányutak támogatása,
illetménytámogatás.

A Bizottság feladata a támogatható tevékenységek és a területek prioritásának meghatározása.
A támogatási rendszerben az elbírálásnál figyelembe vett tárgyidőszak minden esetben az
elbírálást megelőző egy év. Az ebben az időszakban nyújtott szakmai teljesítmény (a Bizottság
által megadott feltétel- és pontrendszer alapján) kerül értékelésre. Az évenként frissülő
értékelési rendszer biztosítékot nyújt a támogatási rendszer által támasztott elvárások
folyamatos ellenőrzésére.
A támogatás mértékére vonatkozó javaslatot a következő fejezetben mutatjuk be.

4.2 A Magyar Állam életpálya modellen kívüli támogatásai
A Magyar Állam az olimpiai és paralimpiai sportok esetében felnőtt és UP korosztályban is
ösztönzi a versenyzőket és a sportszakembereket eredményalapú juttatásokkal. Az evezős
szakág sportolói és edzői számára az alábbi táblázatban láthatóak a közvetlenül vagy
közvetetten hozzáférhető ösztöndíjak főbb jellemzői.
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Támogatás
időtartama
Eredmények
számításának
időszaka

Jogosultak
köre

Kiemelt Edzői
Program (KEP)

MESZ kiegészítő
ösztöndíj (MESZ
Sportágfejlesztési
támogatása)

UP edzői ösztöndíj

Max. 4 év

1

Max. 4 év

1 év

Tárgyévet megelőző 4
év

Tárgyévet megelőző 4
év

Tárgyévet megelőző 4
év

-

Kiemelt
sportösztöndíjra nem
jogosult edzők. Felnőtt
és UP válogatott
kerettag versenyző
edzője.

Kiemelt edző olimpiai
sportágban felnőtt és a
felnőtt alatti első UP
korosztályban
versenyző,
meghatározott
eredményt elért
edzője.
Olimpiai játékok 1-8.
helyezés;
Világbajnokság 1-6.
helyezés; Európa
Bajnokság 1. helyezés
felnőtt korosztályban;
Releváns Korm.
rendelet szerinti UP
korosztály
világbajnoki

1. Olimpián, felnőtt és
U23-as
világbajnokságokon
olimpiai számban 1-8.
helyezettek
2. Felnőtt Európa
bajnokságon, ifjúsági
világbajnokságon
olimpiai számban 1-6.
helyezettek
3. Felnőtt
világbajnokságon,
Európa Bajnokságon
nem olimpiai számban
1-3. helyezettek
4. Olimpiai
kvalifikációt szerzettek
5. Felnőtt Európa

Indulói pontok a Sport
XXI. és Újonc
versenyfajtákon a Sport
XXI. műhelytámogatás
számítása szerint

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/ kiemelt
sportösztöndíj

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/
sportszövetségi
sportösztöndíj

Max. 4 év

Tárgyévet megelőző 4
év

Juttatást megelőző 4
évben olimpiai,
paralimpiai játékokon
érmes vagy
világbajnokságon
kizárólag olimpiai,
paralimpiai
versenyszámban
világbajnok versenyzők
edzői.
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Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/ kiemelt
sportösztöndíj

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/
sportszövetségi
sportösztöndíj

Kiemelt Edzői
Program (KEP)
eredményei, kizárólag
olimpiai
versenyszámokban
világbajnokságon elért
I. helyezésért, Ifjúsági
olimpiai játékok 1.
helyezés

Válogatott
kerettagság

A felkészített versenyző
kerettagságát a
Szövetség vagy az MPB
igazolja.

A felkészített
versenyző
kerettagságát a
Szövetség igazolja.

Képzettségi
feltétel

Min. középfokú edzői
vagy egyéb
sportszakmai
felkészítéssel
összefüggő képzettség

Min. középfokú edzői
vagy egyéb
sportszakmai
felkészítéssel
összefüggő képzettség

A felkészített
versenyző
kerettagságát a
Szövetség igazolja, az
elbíráláskor is
rendelkezik az edző
válogatott kerettaggal.
Min. középfokú edzői
és a szövetségi
képesítési
szabályzatoknak
megfelel
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MESZ kiegészítő
ösztöndíj (MESZ
Sportágfejlesztési
támogatása)
Bajnokságon olimpiai
számban 7-8.
helyezettek
6. U23-as
világbajnokságon nem
olimpiai számban 1-3.
helyezettek
7. Universiaden,
ifjúsági Európa
Bajnokságon 1-3
helyezettek.
A felkészített sportoló
a magyar válogatott
keret tagja és a MESZszel a válogatottakra
vonatkozó érvényes
sportolói szerződésben
áll.
Min. középfokú edzői
végzettség

UP edzői ösztöndíj

-

Képesítési szabályzat
szerinti végzettség
megléte
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Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/ kiemelt
sportösztöndíj

Foglalkoztatási
viszony

Foglalkoztatásra
irányuló jogviszonnyal
rendelkezik

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/
sportszövetségi
sportösztöndíj

Kiemelt Edzői
Program (KEP)

MESZ kiegészítő
ösztöndíj (MESZ
Sportágfejlesztési
támogatása)

UP edzői ösztöndíj

Foglalkoztatásra
irányuló jogviszonnyal
rendelkezik

A munkáltató minden
esetben a MET,
emellett az egyes
munkaszerződésekben
meghatározott módon
a KEP-ben
foglalkoztatott
személy sportága
szerinti szövetség,
illetve a személy
munkáltatója is lehet

Sportszakember
foglalkoztatására
irányuló
jogviszonyban áll a
MESZ-szel vagy a
MESZ valamely
tagszervezetével és
felhívás esetén saját
egyesülete a státusz
fennállását igazolja.

A munkáltató minden
esetben a Szövetség
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Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/ kiemelt
sportösztöndíj

Mértéke

100.000 – 400.000 Ft/hó

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/
sportszövetségi
sportösztöndíj

Kiemelt Edzői
Program (KEP)

MESZ kiegészítő
ösztöndíj (MESZ
Sportágfejlesztési
támogatása)

UP edzői ösztöndíj

50.000 – 300.000
Ft/hó

Kiemelt edző olimpiai
sportágban felnőtt és a
felnőtt alatti első UP
korosztályban
versenyző,
meghatározott
eredményt elért
edzője.
Kiemelt edzői
kategóriák:
1. Olimipai játékok 13. helyezés: havi nettó
600.000 –
1.000.000Ft,
Világbajnokság 1.
helyezés: havi nettó
600.000 – 800.000 Ft;
2. Olimpiai játékok 46. helyezés,
Világbajnokság 2-3.
helyezés: havi nettó
400 – 600.000 Ft;
3. Olimpiai játékok 78. helyezés,
Világbajnokság 4-6.

min. 30.000 Ft/hó

Nettó 50.000 Ft/hó
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Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/ kiemelt
sportösztöndíj

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/
sportszövetségi
sportösztöndíj

Kiemelt Edzői
Program (KEP)
helyezés: havi nettó
300.000 – 400.000 Ft;
4. Európa Bajnokság I.
helyezés felnőtt
korosztályban: havi
nettó 300.000 –
400.000 Ft;
5. Releváns Korm.
rendelet szerinti UP
korosztály
világbajnoki
eredményei, kizárólag
olimpiai
versenyszámokban a
következől szerint:
Világbajnokság I.
helyezés: havi nettó
300.000 – 400.000 Ft;
6. Ifjúsági olimpiai
játékok 1. helyezés
havi nettó 300.000 –
400.000 Ft.
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MESZ kiegészítő
ösztöndíj (MESZ
Sportágfejlesztési
támogatása)

UP edzői ösztöndíj

Magyar Evezős Szövetség - Edzői Életpályamodell

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/ kiemelt
sportösztöndíj

Egyéb

MESZ főszabályként
minden UP szakágvezető (un. Héraklész
edző) sportszakember
részére a MOB
minimum ösztöndíj
biztosítása
A fennmaradó rész a
legtöbb sportolói
pontszámmal rendelkező
nem Héraklész edző
sportszakemberek
közötti elosztása a
pontszámok figyelembe
vételével differenciálva.

Gerevich Aladár
Sportösztöndíj/
sportszövetségi
sportösztöndíj

Kiemelt Edzői
Program (KEP)

Gerevich ösztöndíjjal
párhuzamosan nem
igényelhető

4. táblázat - Eredmény alapú támogatások
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MESZ kiegészítő
ösztöndíj (MESZ
Sportágfejlesztési
támogatása)

UP edzői ösztöndíj

Szövetségnél regisztrált,
KEP vagy Gerevich
Aladársportösztöndíjban nem
részesülő edzők,
közigazgatási régiónként
max. 2 fő
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A fenti eredményalapú forrástérképet áttekintve megállapítható, hogy a Magyar Állam által
nyújtott edzői támogatások bemeneti feltétele a felkészített versenyző válogatotti
kerettagságának megléte. Ennek következtében a fenti ösztöndíjakra az alábbi edzői
kategóriákban elhelyezkedő sportszakemberek pályázhatnak:
•
•

Versenyevezés edző
Para evezés edző

Jelen dokumentumban kidolgozott ÉPM fő célja jövőkép biztosítása a sportág szakemberei
számára a kiszámítható, tervezhető szakmai életút lehetőségének megteremtésével, amely
eközben biztosítja az evezős sport hírnevét és elismertségét az eredmények által, ugyanakkor
nem adott időszakokra érvényes. Amellett, hogy az ÉPM szakmai támogatási rendszerével is
szeretné támogatni a világversenyeken résztvevő és kiemelkedő helyezést elérő sportolók
felkészítését végző edzőket, szeretné megteremteni minden, nem eredményalapú részterület
számára is a hosszútávú stabil hátteret nyújtó anyagi juttatások biztosítását, amely lehetővé teszi
a hosszútávú, magas szakmai színvonalon végzett edzői munka megfelelő, kiszámítható és
méltányos díjazását a modellben minden résztvevő szakember számára. .

4.3 Javasolt edzői bértábla
Az ÉPM célja és indokoltsága c. fejezetben bemutatott anyagi tervezhetőség hiányának
biztosítása érdekében javasolt evezős edzői bértáblát határoztunk meg. A bértábla tervezésekor
kizárólag az alkalmazotti-/megbízási jogviszonyban, heti 40 órában evezős edzőként
tevékenykedő szakember havi nettó bérének a meghatározása volt a cél. Tekintettel arra, hogy
a szakmában nem csak 40 órás alklamazotti-/megbízási jogviszonyban tevékenykedő
szakemberek dolgoznak, a meghatározott bérek természetesen arányosítandók a
munkaszerződésben rögzített munkaidőnek megfelelően. A kezdőbérek között az alapvető
különbséget a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezésre álló végzettség szintje
határozza meg. Amennyiben a szakmai életút során a szakember magasabb végzettségre tesz
szert, automatikusan átsorolható az új végzettséghez kapcsolódó oszlopban feltünetett
oszlopba. Az alábbi táblázatban feltüntetett közép- és felsőfokú végzettségek kategóriájába az
Edzői kategóriarendszer c. fejezetben bemutatott csoportosítással ellentétben, a pontos
végzettség szintjének megfelelő besorolás javasolt.
Magyarországon azonban a nettó átlagjövedelem 2017 és 2019 között jelentősen eltért az egyes
régiók között. Az említett években a hazai átlaghoz képest volt olyan régió, amely átlagosan
13%-kal tért el negatív irányban, míg pozitív irányban ugyanez az eltérés átlagosan 19% volt.3
Tekintettel arra, hogy nem közszféra szervezetről van szó, nem elvárható, hogy minden
régióban megegyezzen a szakemberi fizetés. Figyelembe véve azt, hogy alapvetően
meghatározza az adott klub bevételét is a saját régiója, nem életszerű az, hogy az ország minden
egyes helyszínén ugyanaz a nettó bér legyen biztosított a szakembereknek.

3

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc063a.html
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A fentieket figyelembe véve nem konkrét összegek, hanem összegtartományok kerültek
meghatározása, amely az alábbi táblázatban látható. Az illetményalapot az alkalmazotti/megbízási jogviszony kezdetekor a munkáltató és munkavállaló megegyezése biztosítja a
táblázatban feltüntetett tartományon belül. A mindenkori illetményalap inflációkövető
finanszírozása a klub önálló, saját forrásból biztosított feladata, a munkavállaló
eredményességéből fakadó, különböző támogatási programokból származó további bére nem
lehet ennek része. Az illetményalapra számolt szintén inflációkövető növekmény
finanszírozása a Szakmai támogatási programból tervezett.

Év/
növekmény

Középfokú
szakvégzettség

BA diploma

MSc diploma

Szakirányú PhD
fokozat

180 – 205 eFt

210-235 eFt

240-265 eFt

270-295 eFt

0-2

100%

3-5

110%

6-8

120%

9-11

130%

12-14

135%

15-17

140%

18-20

145%

21-23

150%

24-26

155%

27-29

160%

30-32

165%

33-35

170%

36-38

175%

39-41

180%

42-44

185%

5. táblázat - Javasolt nettó bértábla
A táblázatban megjelölt tervezett bértábla minden edzői kategória esetében megegyezik azon
szakemberek esetében, akik teljesítik az adott kategóriára vonatkozó kötelezettségeiket és
alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban állnak a klubbal. Az illetménytámogatást a
Szövetség havi rendszerességgel a klub felé nyújtja támogatásként, amely kizárólag az
illetménynövekmény finanszírozására fordítható. A bemutatott bértábla abban az esetben
alkalmazható teljes egészében, amennyiben rendelkezésre áll a fejezetben bemutatott osztott
finanszírozási forrás. Az illetménytámogatás kizárólag azon szakemberek számára
elérhető, akik klubjukkal alkalmazotti-/megbízási jogviszonyban állnak.
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4.4 A MESZ támogatásai
A béreken és az állami támogatásokon felül tehát a MESZ további támogatásokkal szeretné
ösztönözni az evezős edzőket. A támogatás elnyerésének alapkövetelménye a MESZ
tagegyesületében történő igazolt evezős edzői tevékenység (bejelentett evezős edzői
munkakör), az evezős edzői képesítés, a MESZ tagegyesületének ajánlása, minimum a
korosztályhoz tartozó edzői alapfeladatok teljesítése és a MESZ (MET, MSTT) edző
továbbképzéseken való részvétel. Ezáltal az edzők teljes jövedelme az edzői besorolás és a több
szintű
teljesítmény
ösztönzők
alapján
tevődhetnek
össze
(besorolás+Alapfeladatok+Minőség+Eredményesség).
Az evezés területein dolgozó edzők juttatási lehetőségei résztelületenként így az alábbiak
szerint alakulhatnak:
I. Edzői képesítés alapján

Alap képesítés (OKJ
alapszint)

10%

BA, szakedző
(főiskolai szint

20%

MSC szakedző
(egyetemi szint)

30%

Phd (doktori szint

40%

Phd (doktori szint

40%

Összesen

100%

20%

II. Edzőként eltöltött évek száma
alapján

20%

III. Alapfeladatok ellátása alapján

30%

IV. Minőségi létszám alapján

20%

V. Nemzetközi eredmények
visszamenőleges juttatása
alapján

10%

Összesen

100%
6. táblázat – Az edzői jövedelem összetétele

Az edzői besorolás függ a sportszakemberként az evezésben eltöltött évek számától és az edzői
képesítés fokától. Az alapfeladat elvárások köre, hogy a részfeladatonként meghatározott
létszám, szakmai elvárások és a versenyen ill. rendezvényen, felmérőn való indulás is
teljesüljön.
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5. Szakmai beszámoló felület
Az edzői regisztrációs, szakmai beszámoló felület feladata a mérhető és értékelhető edzői
erőforrások adatbázisának kiépítése a hosszútávú stratégiai célok megvalósításának elősegítése
érdekében. A felületre vonatkozó igény megfogalmazásra került a Stratégia: E8 –
Ifjúságnevelési, pedagógiai, pszichológiai továbbképzés, tudásmegosztás UP korú sportolók
megtartása érdekében c. eszközben is.
A regisztrációs felület a következő pontokban bemutatott funkciókat kell tartalmazza.

5.1 Egyéni edzői portfólió: szakmai tevékenység bemutatása, egyéni célok
meghatározása
Az aktív edzői státusz feltétele a regisztrációs felületen kitöltött edzői adatlap. Az aktív státusz
fenntartásához az edzői adatlapot minden évben szükséges megújítani. A szakmai portfólió
létrehozásához az egyéni szakmai életút eddig elért eredményei és jövőbeli céljainak
beszámolója együttesen szükségesek. A regisztráció során szükséges feltölteni a képesítést
igazoló dokumentumokat, valamint nyilatkozni személyes adataiknak a rendszerben történő
rögzíthetőségéről és a felhasználhatóságáról.

5.2 Országos edzői adatbázis kiépítése
A létrejövő sportszakember adatbázis statisztikák, kimutatások készítésére használható. Az
objektív eredmények és a szöveges szakmai beszámolók hozzájárulnak az egyéni szakmai
tevékenységek átfogóbb, egységesebb értékeléséhez, amely által egy szakmailag releváns
teljesítmény-értékelő és minősítő kategóriarendszer jön létre.
A Szövetség a regisztrált munkavállalók akkreditációját a kitöltött adatlapok alapján elvégzi. A
regisztráció során rögzítésre kerülő adatok alapján megadható a minősítés. A regisztráció során
dokumentálásra kerülnek az edzőhöz köthető, korábbi eredmények. Az adatbázis alkalmas
szakmai célú elemzések és kutatások támogatására.

5.3 Szakmai tudásbázis és hálózat kiépítése
A regisztrációs felület alkalmazásával szakmai anyagok megosztására, tárolására alkalmas
felületet kapunk, amely a szakmai képzések szervezésére, szakmai kutatások, adatgyűjtések
elvégzését segíti. Hazai és nemzetközi képzőintézmények közötti kapcsolatépítés és
kapcsolattartás erősítésére szolgálhat, valamint, a jó gyakorlatok, tanulmányok, megosztására.
A regisztrációs felület hálózatépítő funkciójával a sportközösség kommunikációs csatornáit
bővítheti és fejlesztheti, segítve a gyors és releváns szakmai hírek terjesztését, például
rendszeres hírlevél formájában. A felület továbbá tegyszerű, gyors elérést biztosít a sportág
összes regisztált edzőjéhez.
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5.4 Az Edzői ÉPM bemeneti feltétele
Az Edzői ÉPM-ben való részvétel feltétele az aktív edzői státusz a regisztrációs felületen.
Edzői adatlap (minta)
Személyes adatok
Név
Születési dátum
Végzettség(ek)
Klub neve
Foglalkoztatási jogviszony típusa
Szakmai tapasztalat
Szakmai tapasztalat bemutatása
(eredmények az adott terület feladatelvárásai
szerint)
Szakmai tapasztalat bemutatása
(szöveges beszámoló)
Előző egy év eredményeinek bemutatása
(eredmények a feladatelvárások szerint, a
pontokat érő képzések, tanfolyamok bemutatása)
Szakmai tervek
Következő egy év terveinek bemutatása
(eredmények, képzések)
Ciklustervek
(eredmények, képzések, célok)
Következő elérni kívánt kategória
(szöveges beszámoló)
Szakmai képzések
Milyen típusú szakmai képzésen venne részt az
éves workshop keretein belül?
Javasolt továbbképzési területek/ témakörök

7. táblázat - Szakmai beszámoló minta
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6. Edzői kategóriák részletes bemutatása
A korábbi fejezetekben bemutatott kategória-, továbbképzési- és szakmai támogatási rendszer
alapján meghatározásra került az egyes kategóriák pontos tartalma. A 10 különböző kategória
részletes tartalma az alábbi pontokban olvasható.

6.1 Regisztrált passzív edző
Leírás

Edzői képesítéssel rendelkező, adott évben edzői tevékenységet nem
végző szakember

Képesítési követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős
edzői végzettség

Tapasztalati követelmény

A korábbi tapasztalatok, eredmények rögzítése, melyek 2 teljes
passzívan töltött olimpiai ciklus után elévülnek

Tevékenység

nem releváns a kategóriában (továbbiakban n.r.)

Eredmény alapú
támogatási lehetőség

n.r.

Szakmai támogatási
program

n.r.

Mentori tevékenység

n.r.

Javasolt kategóriaváltás

Korábbi tapasztalatoknak megfelelő bemeneti követelmények
teljesülése esetén bizottsági döntés alapján bármely kategória

Kategóriaváltás feltétele

Éves beszámoló benyújtása
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6.2 Regisztrált pályakezdő
Leírás

Segédedzői státuszban dolgozó szakember

Képesítési
követelmény

Meglévő, 3 évnél nem hosszabb ideje folyamatban lévő közép, vagy
felsőfokú evezős edzői tanulmányok/végzettség

Tapasztalati
követelmény

Igazolt sportolói múlt

Tevékenység

Evezősedzői iránymutatás mellett segédedzői tevékenységet végző
szakember, aki tevékenységét a képzése gyakorlati időtartama mellett a
klubbal alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban folytatja;
Tevékenységéről éves beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Eredmény alapú
támogatási lehetőség

n.r.

Szakmai támogatási
program

Szolgálati célú kisgéphajóvezetői
megszerzésére vonatkozó támogatás

Mentori tevékenység

A klubvezető által kijelölt edző munkáját segíti, az edzésterv
megvalósításában a mentor iránymutatásának megfelelően vesz részt

Javasolt
kategóriaváltás

Kategóriaváltás
feltétele

•

Mentorált UP edző

•

Mentorált felnőtt edző

és

E-kategóriás

jogosítvány

A gyakorlati időtartam teljesítése, a szakirányú végzettség megszerzése, a
mentortanár által jóváhagyott edzésterv készítésére vonatkozó képesség
megszerzése
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6.3 Mentorált edző
Leírás

Különböző korcsoportokkal szakmai mentor rendszeres felügyelete mellett
önállóan foglalkozó szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év segédedzői gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség
gyakorlati időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki a mentora iránymutatása mellett önállóan toboroz és készít fel az
edzéstervben meghatározott versenyekre UP korú sportolókat. Az evezés
mozgásformáját eredményesen oktatja és javítja. Munkája során a
sportolókról egyéni teljesítmény adatokat gyűjt, amely alapján a mentor
közreműködésével meghatározzák az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Eredmény alapú
támogatási
lehetőség
Szakmai
támogatási
program

edzői ösztöndíj

Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység
Javasolt
kategóriaváltás

Kategóriaváltás
feltétele

A kategóriában eltöltött idő alatt szakmai mentor közreműködésével dolgozik,
a mentortól kapott utasításokat és változtatásokat végrehajtja
•

edző az evezés valamely részterületén

Középfokú végzettség esetén 2, felsőfokú végzettség esetén 1 olimpiai ciklus
alatt folyamatos jogviszony fenntartása. Magasabb végzettség megszerzése
esetén annak megfelelő időtartam. Minden 100. szakmai pont megszerzése
után a releváns időtartam egy évvel rövidül, amelybe a Szövetség által
szervezett éves konferencia, workshop nem számítható bele;
edző kategória esetén:
Az adott részterületnek megfelelő számú versenyengedéllyel rendelkező
sportoló minőségi felkészítésével foglalkozik, és indít el országos
bajnokságon;
Mentori jóváhagyás.
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6.4 Versenyevezés edző
Mini korcsoport edző (11-13 évesek)
Létszám

Végzettségének megfelelő időtartam alatt minimum 20 fő és évente min. 14 fő
felkészítése országos bajnokságra (ebből max 2 kormányos is lehet)

Szakmai
elvárás

Minimumvizsga, párevezés, egy- és négypárevezősben képes evezéstudás

Verseny,
esemény,
felmérő
elvárás/év

min. 6x

Minőség

Többtusa, hosszú-távú verseny (4km), duatlon, triatlon, évközi verseny (1000 m),
OB indulás egy-, és négypárevezősben
Heti edzésszám:

min. 3x

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min. 4 óra

Vízi/szárazföldi edzések aránya:

30-40/70-60%

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Volt sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri juttatás
ifjúsági eredménytől

Tanuló korcsoport edző (13-14 évesek)
Létszám

Végzettségének megfelelő időtartam alatt minimum 20 fő és évente min. 20 fő
felkészítése országos bajnokságra (ebből max 2 kormányos is lehet)

Szakmai
elvárás

Minimumvizsga, párevezés, egy- és négypárevezősben képes evezéstudás

Verseny,
esemény,
felmérő
elvárás/év

min. 6x

Minőség

Többtusa, hosszú-távú verseny (4km), duatlon, triatlon, évközi verseny (1500 m),
OB indulás egy-, és négypárevezősben
Heti edzésszám:

min. 4x

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min. 6 ó

Vízi/szárazföldi edzések aránya:

40/60%

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Volt sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri juttatás
ifjúsági eredménytől

Serdülő korcsoport edző (15-16 évesek)
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Létszám

Végzettségének megfelelő időtartam alatt minimum 20 fő és évente min. 18 fő
felkészítése országos bajnokságra (ebből max 2 kormányos is lehet)

Szakmai
elvárás

Minimumvizsga, pár-, és váltottevezés, kis- és nagy egységben képes evezéstudás

Verseny,
esemény,
felmérő
elvárás/év

Minőség

min. 8x
Hosszú-távú verseny (6 km), duatlon, triatlon, évközi verseny (2000 m), OB
indulás kis és csapategységben
Heti edzésszám:

min. 5x

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min. 8 ó

Vízi/szárazföldi edzések aránya:

50/50%

Válogatott kerettagság, ORV-n, Jeunesse Kupán való indulás
Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Volt sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri juttatás
ifjúsági eredménytől

Ifjúsági korcsoport edző (17-18 évesek)
Létszám

Végzettségének megfelelő időtartam alatt minimum 18 fő és évente min. 18 fő
felkészítése országos bajnokságra

Szakmai
elvárás

Pár-, és váltottevezés, kis- és nagy egységben képes evezéstudás

Verseny,
esemény,
felmérő
elvárás/év

min. 8x
Triatlon, hosszú-távú verseny (6 km), évközi verseny (2000 m), OB indulás kis és
csapategységben
Válogatott kerettagság kritériumainak történő megfelelés:
Antropometria:

Minőség

Evezős
ergométer:

Testmagasság
Karfesztáv
Testsúly
Ergo 6 km
Ergo 2 km

Nő A/B
180 cm
180 cm
65-80 kg

23:50/24:20 20:40/21:10
7:18/7:35
6:18/6:35

Éves edzésterjedelem (óra/hét/év): min. 10 óra
Vízi/szárazföldi edzések aránya: 55/45%
Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés

31

Férfi A/B
190 cm
194 cm
75-90 kg

Magyar Evezős Szövetség - Edzői Életpályamodell

Központi elektronikus edzésnapló vezetés a válogatottak számára
Ifjúsági nemzetközi elvárt szint
vízen
Nő
Férfi
1x
8:00
7:13
27:40
6:53
2x
7:25
6:39
4+
7:20
6:31
47:02
6:16
4x
6:48
6:06
8+
6:38
5:50
Eredményesség

Volt vagy jelen sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri
juttatás ifjúsági eredménytől

U23 korcsoport edző (19-22 évesek)
Létszám

Végzettségének megfelelő időtartam alatt minimum 18 fő és évente min. 18 fő
felkészítése országos bajnokságra

Szakmai
elvárás

Pár-, és váltottevezés, kis- és nagy egységben képes evezéstudás

Verseny,
esemény,
felmérő
elvárás/év

min. 8x
Hosszú-távú verseny (6 km), évközi verseny (2000 m), OB indulás kis és
csapategységben
Válogatott kerettagság kritériumainak történő megfelelés:
Nő
180 cm
180 cm
75-85 kg

Minőség

Férfi
192 cm
194 cm
85-95 kg

Antropometria: Testmagasság
Karfesztáv
Testsúly
Evezős
ergométer:
Ergo 6 km
22:55/23:30 19:40/20:16
Ergo 6 km ks 23:30/23:50 20:25/20:56
Ergo 2 km
7:04/7:15
6:04/6:15
Ergo 2 km ks
7:20/7:30
6:22/6:32
Éves edzésterjedelem (óra/hét/év):

min. 14 óra

Vízi/szárazföldi edzések aránya:

60/40%

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Központi elektronikus edzésnapló vezetés a válogatottak számára
U23 nemzetközi elvárt szint
vízen
Nő
Férfi
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1x
22x
44+
4x
8+
Ks 1x
Ks 2Ks 2x
Ks 4x
Eredményesség

7:45
7:25
7:14
6:47
7:03
6:39
6:23
7:58
7:47
7:12
6:47

7:01
6:41
6:27
6:03
6:18
5:54
5:39
7:10
6:48
6:31
6:03

Volt vagy jelen sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri
juttatás ifjúsági eredménytől

Felnőtt korcsoport edző (23 évnél idősebbek)
Létszám

Végzettségének megfelelő időtartam alatt minimum 18 fő és évente min. 18 fő
felkészítése országos bajnokságra

Szakmai
elvárás

Pár-, és váltottevezés, kis- és nagy egységben képes evezéstudás

Verseny,
esemény,
felmérő
elvárás/év

min. 8x
Hosszú-távú verseny (6 km), évközi verseny (2000 m), OB indulás kis és
csapategységben
Válogatott kerettagság kritériumainak történő megfelelés:
Nő A/B
180 cm
180 cm
75-85 kg

Minőség

Férfi A/B
192 cm
194 cm
85-95 kg

Antropometria: Testmagasság
Karfesztáv
Testsúly
Evezős
ergométer:
Ergo 6 km
21:50/23:00 19:20/19:56
Ergo 6 km ks 23:00/23:35 20:05/20:40
Ergo 2 km
6:55/7:05
6:00/6:10
Ergo 2 km ks
7:15/7:25
6:18/6:28
Éves edzésterjedelem (óra/hét/év):

16 óra -

Vízi/szárazföldi edzések aránya:

60-65/40-35%

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Központi elektronikus edzésnapló vezetés a válogatottak számára
Felnőtt nemzetközi elvárt
szint vízen
Nő
Férfi
1x
7:35
6:55
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22x
44x
8+
Ks 2x

7:15
7:02
6:38
6:30
6:16
7:14

6:32
6:23
5:59
5:53
5:39
6:29

Eredményesség

Volt vagy jelen sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri
juttatás ifjúsági eredménytől

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség gyakorlati időtartama
is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő edző,
aki önállóan toboroz és készít fel a periodikus tervben meghatározott versenyekre
az adott korcsoportú sportolókat. Az evezés mozgásformáját eredményesen oktatja
és javítja. Munkája során a sportolókról egyéni teljesítmény adatokat gyűjt, amely
alapján meghatározza az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10., 1 olimpiai ciklus alatt min. 60 szakmai pontot gyűjt.

Eredmény
alapú
támogatási
lehetőség
Szakmai
támogatási
program

edzői ösztöndíj

Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti-/megbízotti
jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

A mentorált edző státuszú kollégájának munkájában való mentori részvétel,
folyamatos kapcsolattartás a válogatott keretettel foglalkozó kollégákkal
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6.5 Para evezés edző
Leírás

Testi és értelmi fogyatékos, sérült sportolók versenyekre való felkészítésében
közreműködő szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti felsőfokú végzettség, szolgálati célú
kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség gyakorlati
időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki önállóan toboroz és készít fel a periodikus tervben meghatározott
versenyekre az adott korcsoportú para sportolókat. Az evezés mozgásformáját
eredményesen oktatja és javítja. Munkája során a sportolókról egyéni
teljesítmény adatokat gyűjt, amely alapján meghatározza az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10., 1 olimpiai ciklus alatt min. 60 szakmai pontot gyűjt.

Létszám

Sérültségi foktól függően évente minimum 4-6 fő, és ebből minimum 3 - 5 fő
felkészítése országos bajnokságra

Szakmai elvárás

Evezős ergométeres és evezős tudás
min. 5x

Verseny, esemény,
felmérő elvárás/év

Ergométer Országos Bajnokság, Tavaszi hosszútávú verseny, Vidék
Bajnokság, Országos Bajnokság, őszi hosszútávú verseny
Heti edzésszám / hét:

min. 2 - 3x

Heti edzésterjedelem (óra/hét):

min. 3 - 4,5 ó

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Minőség

Válogatott kerettagság kritériumainak történő megfelelés az evezős sérültségi
fokának megfelelően felnőtt korosztálytól
Központi elektronikus edzésnapló vezetés a válogatottak számára
(lásd Para evezős válogatottak éves felkészülési programja)

Eredményesség

Volt sportolója(i) kiemelkedő nemzetközi eredménye(i) utáni egyszeri
juttatás.

Eredmény alapú
támogatási
lehetőség

Szövetségi ajánlással/pályázattal Gerevich Aladár Sportösztöndíj/ KEP/
MESZ kiegészítő edzői ösztöndíj
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Szakmai
támogatási
program

Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

Alapvető mentori tevékenység a hazai edzői közösség számára.
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6.6 Masters evezés edző
Leírás

Masters korosztályú csoportokkal önállóan foglalkozó szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség gyakorlati
időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki a mentora iránymutatása mellett önállóan tart evezős
foglalkozásokat, toboroz és edzéstervben meghatározott versenyekre készít fel
különböző masters korú sportolókat. Az evezés mozgásformáját
eredményesen oktatja és javítja. Munkája során a sportolókról egyéni
teljesítmény adatokat gyűjt, amely alapján a mentor közreműködésével
meghatározzák az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Létszám

Minimum 30 fő

Szakmai elvárás

Minimumvizsga, versenyképes evezéstudás
Évente minimum 6 versenyen való indulás

Verseny, esemény,
felmérő elvárás/év

Minőség

Ergométer OB, hosszútávú versenyek, hazai rendes távú versenyek, Evezős
OB, nemzetközi versenyek (Nk, VB, Masters Games, …)
Heti edzésszám:

min 3x/hét

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min 5 óra/hét

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Szakmai
támogatási
program

nem releváns ebben a kategóriában
Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

Alapvető mentori tevékenység a hazai edzői közösség számára.
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6.7 Túra-, és szabadidős evezés edző
Leírás

Változó korosztályú csoportokkal önállóan foglalkozó szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év segédedzői gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség
gyakorlati időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki önállóan tart szabadidős evezős evezős foglalkozásokat, toboroz és
edzéstervben meghatározott versenyekre készít fel különböző korú
sportolókat. Az evezés mozgásformáját eredményesen oktatja és javítja.
Munkája során a sportolókról egyéni teljesítmény adatokat gyűjt, amely
alapján a mentor közreműködésével meghatározzák az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Létszám

Minimum 30 fő

Szakmai elvárás

Minimumvizsga, biztos evezéstudás

Évente minimum 8 versenyen való indulás
Verseny, esemény,
felmérő elvárás/év

Minőség

Hazai túrafordulók, Extrém 4 események (Tisza-tó, Balatonfüred, Szigetköz,
Bp-Baja), egyéb evezős események (Balaton átevezés, Duna túra, Tisza-túra,
…), nemzetközi túraesemények
Heti edzésszám:

min 3x/hét

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min 5 óra/hét

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Szakmai
támogatási
program

nem releváns ebben a kategóriában
Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

Alapvető mentori tevékenység a hazai edzői közösség számára.
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6.8 Felsőoktatási és diák evezés (amatőr sportolói kör) edző
Leírás

Amatőr, változó korosztályú csoportokkal önállóan foglalkozó szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év segédedzői gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség
gyakorlati időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki önállóan tart szabadidős evezős evezős foglalkozásokat, toboroz és
edzéstervben meghatározott versenyekre készít fel különböző korú
sportolókat. Az evezés mozgásformáját eredményesen oktatja és javítja.
Munkája során a sportolókról egyéni teljesítmény adatokat gyűjt, amely
alapján a mentor közreműködésével meghatározzák az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Létszám

Minimum 20 fő

Szakmai elvárás

Minimumvizsga, biztos evezéstudás
Évente minimum 6 versenyen való indulás

Verseny, esemény,
felmérő elvárás/év

Minőség

Ergométer OB, hosszútávú versenyek, hazai rendes távú versenyek, egyetemi
és diák OB
Heti edzésszám:

min 2x/hét

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min 4 óra/hét

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Szakmai
támogatási
program

nem releváns ebben a kategóriában
Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

Alapvető mentori tevékenység a hazai edzői közösség számára.
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6.9 Tengeri és fix üléses evezés edző
Leírás

Változó korosztályú csoportokkal önállóan foglalkozó szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év segédedzői gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség
gyakorlati időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki önállóan tart tengeri és fix evezős foglalkozásokat, toboroz és
edzéstervben meghatározott versenyekre készít fel különböző korú
sportolókat. Az evezés mozgásformáját eredményesen oktatja és javítja.
Munkája során a sportolókról egyéni teljesítmény adatokat gyűjt, amely
alapján a mentor közreműködésével meghatározzák az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Létszám

Minimum 30 fő

Szakmai elvárás

Minimumvizsga, versenyképes evezéstudás
Évente minimum 6 versenyen való indulás

Verseny, esemény,
felmérő elvárás/év

Minőség

Ergométer OB, hosszútávú versenyek, hazai rendes távú versenyek, egyéb
versenyek (Balaton átevezés), Fix üléses és tengeri evezős OB, nemzetközi
versenyek (Nk, VB, …), események
Heti edzésszám:

min 3-5x/hét

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min 5 óra/hét

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Szakmai
támogatási
program

nem releváns ebben a kategóriában
Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

Alapvető mentori tevékenység a hazai edzői közösség számára.
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6.10 Ergométeres evezés edző
Leírás

Változó korosztályú csoportokkal önállóan foglalkozó szakember

Képesítési
követelmény

A kategóriák szempontrendszere szerinti közép-/felsőfokú evezős edzői
végzettség, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 2 év segédedzői gyakorlati tapasztalat, amelybe a szakképzettség
gyakorlati időtartama is beleszámíthat

Tevékenység

A klubnál alkalmazotti-/megbízási-/önkéntes jogviszonyban tevékenykedő
edző, aki önállóan tart ergométeres evezős foglalkozásokat, toboroz és
edzéstervben meghatározott versenyekre készít fel különböző korú
sportolókat. Az evezés mozgásformáját eredményesen oktatja és javítja.
Munkája során a sportolókról egyéni teljesítmény adatokat gyűjt, amely
alapján a mentor közreműködésével meghatározzák az egyéni célokat;
Tevékenységéről éves szinten beszámolót készít;
Éves szinten min. 10 szakmai pontot gyűjt.

Létszám

Minimum 30 fő

Szakmai elvárás

Minimumvizsga, evezéstudás ergométeren
Évente minimum 8 versenyen való indulás

Verseny, esemény,
felmérő elvárás/év

Minőség

Ergométer OB, Ergométer challenge, Ergométer tesztek (60 perc, 6km, 2km),
Nemzetközi ergométer események (Ergo EB, VB, Nk, …)
Heti edzésszám:

min 3x/hét

Heti edzésterjedelem (óra/hét/év):

min 5 óra/hét

Központi elektronikus edzéslátogatási napló vezetés
Eredményesség

Szakmai
támogatási
program

nem releváns ebben a kategóriában
Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
illetménytámogatásra jogosult, amennyiben klubjával alkalmazotti/megbízotti jogviszonyban áll;
Bizottság által jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

Alapvető mentori tevékenység a hazai edzői közösség számára.
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6.11 Tudományos munkát végző szakember
Leírás

A Szövetség alkalmazásában vagy a Szövetséggel megbízási jogviszonyban
álló, tudományos kutatási munkát végző szakember

Képesítési
követelmény

Mesterszakos evezős szakedzői végzettséggel rendelkező, PhD
tanulmányokat folytatói vagy sporttudományi területen PhD fokozattal
rendelkező szakember, szolgálati célú kisgéphajó vezetői engedély

Tapasztalati
követelmény

Min. 1 olimpiai ciklusnak megfelelő szakmai tapasztalat, amely során min. 3
magyar nyelvű és 1 idegen nyelvű publikációt megjelentetett

Tevékenység

Hivatás jelleggel a Szövetséggel alkalmazotti-/megbízási jogviszonyban
kutató munkát végző szakember, aki igazolhatóan az evezős sport területén
tevékenykedik. Munkájáról éves rendszerességgel publikál, a szövetségi
szakmai stáb munkájában aktívan részt vesz, a hazai sportolói állományról
készült adatokat rögzíti és visszamutatást készít a hazai szakember állomány
számára. Konferenciákon, szakmai rendezvényeken rendszeresen előad és
képviseli a hazai evezést hazai és nemzetközi sporttudományos színtereken.
Éves szinten 100 szakmai pontot adó továbbképzés szervezése és
lebonyolítása.

Eredmény alapú
támogatási
lehetőség

Nem releváns ebben a kategóriában

Szakmai
támogatási
program

Az előző évi szakmai beszámolóban vállalt kötelezettség teljesítése esetén
jogosult illetménytámogasára, valamint a Szövetség elnöksége által
jóváhagyott szakmai továbbképzések finanszírozása

Mentori
tevékenység

A hazai edzői stábnak készít a rögzített adatok alapján visszamutatásokat és
prezentálja a hazai és nemzetközi kutatási eredményeket

Javasolt
kategóriaváltás

Bizottsági (ÉPM) jóváhagyás esetén felnőtt/ UP edzői kategóriába

Kategóriaváltás
feltétele

Min. 2 olimpiai ciklus során a hazai edzői közösség számára hasznos, a hazai
evezős közösség fejlesztésére irányuló kutatási és továbbképzési tevékenység;
ÉPM Bizottsági jóváhagyás.
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7

Megvalósítási terv

Az ÉPM megvalósítási tervének két szakaszát különböztetjük meg. Az első, az előkészítés fázisa, amely felsorolja és ütemezi azokat a
tevékenységeket, amelyeket el kell végezni a bevezetésig. A második fázis, a működtetés fázisának egy teljes évét mutatja be. Az egyes
feladatokat és a jelmagyarázatot a lenti GANTT-diagram szemlélteti.
Tevékenység megnevezése

7 8

2021
9 10 11 12

1 2 3

4

2022
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2023
4 5 6

7

8

Előkészítés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÉPM véglegesítése
Tagszervezetek általi elfogadás
Edzői ÉPM Bizottság választása
Minősítési rendszer véglegesítése
Beszámoló felület létrehozása
Szakemberek tájékoztatása
Források kezelése
Működtetés

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beszámolók benyújtása
Akkreditációs folyamat
Visszajelzés akkreditációról
Vállalások teljesítése
Éves beszámoló benyújtása
Bizottsági visszajelzés
Bértámogatás folyosítása

4. ábra - Megvalósítási terv
Színmagyarázat:
Szövetség Elnökségi teendő

Tagszervezeti teendő

Szakemberi teendő
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ÉPM Bizottsági teendő
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8 Források jegyzéke
•

Magyar Evezős Szövetség Stratégiája 2018-2028

•

Pedagógus Életpályamodell

•

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Edzői Regisztrációs, Támogatás-ösztönzési és
Minősítési Rendszere

•

http://www.hunrowing.hu/files/MESZKepesitesiSzabalyzat_2011.pdf

•

http://www.hunrowing.hu/files/SzMSz_m%C3%B3d._0511.pdf

•

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc063a.html

•

Sportról szóló 2004. évi I. törvény

•

157/2004. (V.18.) Korm. rendelet
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