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Sportszakemberek
Aktív edzők

Regisztrált versenyzők

2021: 69 fő
átlag: 27 fő versenyző/edző 

2021: 1866 db verseny 

engedély/1619 fő induló

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők
(MSC, BSC szakedző, testnevelő tanár)

Középfokú végzettséggel rendelkezők
(Középfokú edző, OKJ-s sportedző, sportoktató)

2021: 23 fő

2021: 35 fő

Képesítés nélküli edző

2021: 11 fő
2019: 12 fő OKJ-s
2020: 2 fő MSC
2021: 1 fő MSC, 4 fő BA 
Jelenleg: BA 7 fő II. évfolyamos, 5 fő végzős
1 fő: 2019. évtől a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi kar doktori.



ÉPM

A kitűzött létszámnövekedési cél nem biztosítható az evezős edzői létszám bővítése 
nélkül.

Feladat:
• edzők pályán tartása, az edzői hivatás vonzóvá tétele által
• tervezhető és kiszámítható modell
• a pályaválasztástól a nyugdíjig elérhető legyen az anyagi biztonság
• ambíciók kielégítése
• Állami támogatás megszerzése a programra (EMMI)

Az Edzői Életpályamodell (ÉPM) fókusza 

Teljes, előrehaladást és szakosodást biztosító 
szakmai életút kidolgozása

Normatív, a modellben minden résztvevő számára 
általános támogatási rendszer biztosítása



Edzői kategóriarendszer 
létrehozásaEgyéni pozícionálás

Jövőkép biztosítása

Országos, rendszerszintű 
működés

Minden hazai szakember elhelyezhető 
az ÉPM különböző állomásain

Tisztázottá válnak a potenciális előmeneteli lehetőségek és ezáltal pedig kiszámítható, 
tervezhető lesz a szakmai életút. 

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. 



Életpályamodell 
Bizottság 

A modell időszakos 
felülvizsgálata

Források kezelése

Kapcsolattartás, aktív kommunikáció a 
klubvezetőkkel

A regisztrált edzői közösség 
akkreditálása

A szövetség működteti

A bizottsági tagokat a Szövetség Elnökségének 
többségi szavazatai alapján választják meg, 
megbízatásuk 4 évre szól. A mindenkori bizottság 
11 tagból áll.



Életpályamodell Bizottság 
tagjai edzői kategóriák

szerint
• Regisztrált passzív státuszú edzők képviselője
• Regisztrált pályakezdők 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



ÉPM – további 
témái dióhéjban

Elvégezhető szakmai 
képzések

Továbbképzési rendszer

Továbbképzések, képzések anyagi 
támogatása

Belső képzési minősítési 
rendszer, képzési kategóriák

Edzők továbbképzése és 
szakmai fejlődésének 
ösztönzése



Szakmai támogatási 
rendszerA Magyar Állam életpálya modellen kívüli jelenlegi támogatásai:

• Gerevich, KEP, MESZ, UP edzői ösztöndíj 

Az életpálya modell szerinti további támogatási formák:

• Finanszírozási program létrehozása
• edzői szakmai továbbképzések támogatása,
• szakmai tanulmányutak támogatása,
• illetménytámogatás.

• Javasolt edzői bértábla (bér + állami támogatás)

• A MESZ támogatásai
• A béreken és az állami támogatásokon felül a MESZ további

támogatásokkal ösztönözné az evezős edzőket
• az edzők teljes jövedelme az edzői besorolás és a több szintű

teljesítmény ösztönzők alapján tevődne össze
(Besorolás+Alapfeladatok+Minőség+Eredményesség).



Javasolt edzői 
bértábla (nettó)

• A bértábla tervezésekor kizárólag az alkalmazotti-/megbízási jogviszonyban, heti 40 órában evezős edzőként tevékenykedő szakember 
havi nettó bérének a meghatározása volt a cél. 

• Az illetménytámogatás kizárólag azon szakemberek számára elérhető, akik klubjukkal alkalmazotti-/megbízási jogviszonyban állnak.
• 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.



A MESZ
támogatásai -

az edzői
jövedelem 

összetétele



Megvalósítási
terv



KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!


