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A Megyei Edzői Program menete és feltételrendszere  

2019. ÉVTŐL 

 
 

A Megyei Edzői Program sikeres haladása és a fejlődés érdekében érdemes elgondolkodni, 

annak folyamatos felülvizsgálatán. Az EMMI Sportért felelős Államtitkárságának kérésére a 

programban szereplő szakemberek ellenőrzését, segítését, irányítását megkezdtük a 

Sportágfejlesztési Szakfelügyelő foglalkoztatásával. Az ő tapasztalatainak értékelését, valamint 

a régióvezetők a programmal kapcsolatos javaslatainak kiértékelését követően összeállítottuk a  

program új feltételrendszerét, amit az alábbiakban részletezünk.  

 

A Sportágfejlesztési Szakfelügyelő előzetes jelentéseiből már jól érzékelhető volt, hogy a 

foglalkoztatott megyei edzők nem azonos színvonalú munkát végeznek. Ennek érdekében 

szükséges bizonyos kategóriák beiktatása. 

A szerződés 1 éves időtartamra köttetik 2019.február 1-től –2020.január 31-ig. 

Elhagyásra kerültek a 4 és 8 órás kötött pozíciók használata. Helyette az alábbiakat lépnének 

életbe: 

 

- minden régióban szükség van egy főre, aki a megyei edzők (és tulajdonképpen az összes 

fizetett edző illetve az összes klub) munkáját nyomon követi, koordinálja, segíti, így 

megmaradna a Regionális Sportágfejlesztési Vezető pozíciója, a pozícióhoz fixen havi 

bruttó 150.000.- Ft bér tartozna. 

 

- az összes a programban szereplő Megyei Judo Edző tekintetében megállapításra kerülne 

egy fix alapbér, ami az EMMI Utánpótlás Edző Programjához alkalmazkodva havi 

bruttó 77.400.- Ft bért jelentene.  

 

 

 

Előfeltételek a pályázáshoz:  

• szakmai terv benyújtása, (2019.01.01-ig) mely tartalmazza az edző arra az évre 

vonatkozó sportággal kapcsolatos terveit  

• minimum középfokú edzői végzettség, hivatalos papírral igazolva 

• vizsgázott, legalább 1. Dan 

• betöltött 23. életév 

• 3 éves edzői szakmai tapasztalat 

• lista a regisztrált tagjainak névsorával, illetve nem kötelező jelleggel a gyermek taj 

számával, születési idejével és szülő e-mail címével ellátva 

• Kötelező MET tagság 
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A programban részvevők feladatai: 

 

• az edzőhöz tartozóan legyen regisztrálva, befizetve legalább 40 sportoló ebből 

legalább 10 versenyző legyen; 

• egy év alatt legalább 30 kreditpontot gyűjtsön össze, a MET szervezésében 

megrendezésre kerülő előadásokból  

• beszámolóit hiánytalanul, időben küldje meg, állítson össze jó szakmai 

programtervet, melyet sikeresen megvalósít  

• minden nagyobb hazai rendezésű nemzetközi versenyt (Budapest-Grand Prix, 

Paks- Európa-kupa, Győr-Ifi és Serdülő Európa-kupa) kötelezőek meglátogatni 

és törekedniük kell arra, hogy az egyesület tagjai, sportolói közül önkénteseket, 

nézőket tudjanak szervezni a Magyar Judo Szövetséget és a versenyek 

lebonyolítását segítve ezzel 

 

- az alapbér felett az eredményes munkát két sávban lehetne jutalmazni (premizálni). az 

első lépcsőben az adott edző bérét maximum bruttó 110.000.- Ft-ig van lehetőség 

megemelni, abban az esetben, ha eredményei alapján megfelel az erre a lépcsőre 

kialakított feltételrendszernek ami a következő:  

 

• az edzőhöz tartozóan legyen regisztrálva, befizetve legalább 50 sportoló ebből 

legalább 15 versenyző legyen, vagy az edzőhöz tartozó judokák eredményei 

alapján legyen 15 pontja a következő feltételek szerint: csak országos bajnoki 

dobogós helyezésekért jár pont, a Diák C korosztálytól junior korosztályig (a 

pontrendszer minden korosztályban megegyezik: aranyérem 7 pont, ezüstérem 

5 pont, bronzérem 4 pont). A pontok számítása az előző évi. illetve a tárgyévben 

szerzett eredmények alapján történik. 

• egy év alatt legalább 30 kreditpontot gyűjtsön össze, a MET szervezésében 

megrendezésre kerülő előadásokból  

• beszámolóit hiánytalanul, időben küldje meg, állítson össze jó szakmai 

programtervet, melyet sikeresen megvalósít 

• minden nagyobb hazai rendezésű nemzetközi versenyt (Budapest-Grand Prix, 

Paks- Európa-kupa, Győr-Ifi és Serdülő Európa-kupa) kötelezőek meglátogatni 

és törekedniük kell arra, hogy az egyesület tagjai, sportolói közül önkénteseket, 

nézőket tudjanak szervezni a Magyar Judo Szövetséget és a versenyek 

lebonyolítását segítve ezzel 

 

 

- a premizálás második lépcsőjében az adott edző bérét maximum bruttó 150.000.- Ft-ig 

van lehetőség megemelni, abban az esetben, ha eredményei alapján megfelel az erre a 

lépcsőre kialakított feltételrendszernek ami a következő: 

 

• az edzőhöz tartozóan legyen regisztrálva, befizetve legalább 70 sportoló ebből 

legalább 20 versenyző legyen, vagy az edzőhöz tartozó judokák eredményei 

alapján legyen 30 pontja a következő feltételek szerint: csak országos bajnoki 

dobogós helyezésekért jár pont, a Diák C korosztálytól junior korosztályig (a 

pontrendszer minden korosztályban megegyezik: aranyérem 7 pont, ezüstérem 

5 pont, bronzérem 4 pont). A pontok számítása az előző évi. illetve a tárgyévben 

szerzett eredmények alapján történik vagy az edzőhöz tartozó judokák 

nemzetközi versenyeredményei alapján legyen 10 pontja a következő 

feltételek szerint: az ifjúsági, junior és U23 korosztályos programok alapján 

elfogadott nemzetközi válogató versenyeken elért 1-7. helyezésért jár pont, 

minimum egy nyert mérkőzés esetén (a pontrendszer minden korosztályban 

megegyezik: aranyérem 7 pont, ezüstérem 5 pont, bronzérem 4 pont, 5. hely 2 



pont, 7. hely 1 pont). A pontok számítása az előző évi. illetve a tárgyévben 

szerzett eredmények alapján történik, a nemzetközi világversenyek tekintetében 

az elmúlt 2 évben szerzett eredmények alapján. 

 

• egy év alatt legalább 30 kreditpontot gyűjtsön össze, a MET szervezésében 

megrendezésre kerülő előadásokból  

• beszámolóit hiánytalanul, időben küldje meg, állítson össze jó szakmai 

programtervet, melyet sikeresen megvalósít 

• minden nagyobb hazai rendezésű nemzetközi versenyt (Budapest-Grand Prix, 

Paks- Európa-kupa, Győr-Ifi és Serdülő Európa-kupa) kötelezőek meglátogatni 

és törekedniük kell arra, hogy az egyesület tagjai, sportolói közül önkénteseket, 

nézőket tudjanak szervezni a Magyar Judo Szövetséget és a versenyek 

lebonyolítását segítve ezzel 

 

 

 

 

 

- Minden régió számára rendelkezésre áll egy keret, ezt kell felosztani a fent részletezett 

rendszer alapján. Fontos megjegyezni, hogy az alapbéren felüli összegek jutalmak, 

melyek adhatók, ha az edzők megfelelnek az egyes lépcsők feltételeleinek. A régió a 

saját javaslatrendszere alapján tudja kialakítani, hogy inkább több edzőt foglalkoztat 

alapbérrel vagy esetleg kevesebbet, de bizonyos edzők bérét megemeli. Ennek a 

rendszernek köszönhetően alkalmazkodunk egy fix összeghez, melyet tulajdonképpen 

az EMMI határozott meg, viszont megfelelő mozgásteret adunk a régióknak arra, hogy 

saját javaslatuk alapján premizálják az edzőket. 

 

- A régiók a számukra megadott költségkeretet nem léphetik túl! 

 

- A szövetség kiküldi a régióknak a pályázati feltételeket, ami alapján az edzők 

pályázhatnak a pozíciókra. A régiók a javaslatok megtétele és leadása előtt 

egyeztessenek a Sportágfejlesztési Szakfelügyelővel az edzők személyét illetően. A 

beküldésre kerülő javaslati lista már az egyeztetésnek megfelelő esetleges 

módosításokat követően érkezzen be a Szövetségbe, erősorrendben. 

 

- A programba való bekerülés minimális feltétele, az adott edző éves díjainak befizetése 

és a klubjában minimum 20 fő, ebből min. 10 fő versenyző, befizetésének megléte.  

 

- Azokból a klubokból melyekből kikerül a Regionális sportágfejlesztési vezető, rajta 

kívül csak egy, maximum az első sávú prémiumban részesülő Megyei Judo Edző 

kerülhet megválasztásra (tehát havi bruttó 150.000.- Ft + maximum havi bruttó 

110.000.- Ft összesen maximum 260.000.- Ft/hó bér fog jutni egy egyesület részére az 

edzői programokból).  

 

- Azonos klubból maximum 2 fő megyei edző kerülhet ki, akik összesen maximum havi 

bruttó 200.000.- Ft/hó bérezésben részesülhetnek. 

 

- Azok az edzők, akik szerepelnek az Utánpótlás Edzői Programban, bekerülhetnek a 

Megyei Edzői Programba is, ám az ő bérük havi bruttó 100.000.- Ft-ig lennének 

emelhetők. 

 

- Az edzői javaslatok összeállításakor kérjük a régiókat, hogy figyeljenek a területi 

elosztásra! Ne legyenek üres megyék, üres területek, illetve az edzők elosztása legyen 

egyenletes. 

 



 


