
 

 
 

F E L H Í V Á S 
pályázatra és jelölésre  

a Magyar Edzők Társasága által adományozandó 

MESTEREDZŐI DÍJRA és EDZŐI ÉLETMŰ DÍJRA  
2020. 

A Magyar Edzők Társasága ez évben is pályázatot hirdet a 2020. évben adományozandó Mesteredzői Díjra 

és Edzői Életmű Díjra. Ebben az évben az egyéni pályázati lehetőségen túl lehetőséget biztosítunk az országos 

sportági szakszövetségeknek és a sportegyesületeknek, hogy sportágukból/sportegyesületükből jelöljenek a 

pályázati feltételeknek megfelelő edzőt a Mesteredzői Díj és az Edzői Életmű Díj elnyerésére.  
 

A pályázatot illetve a jelölést a pályázati kiíráshoz és a jelölői felhíváshoz mellékelt adatlapon kell 2020. 

április 17-ig benyújtani. A pályázatot és a jelölést személyesen, vagy postai küldeményként, a fenti 

határidőig a Magyar Edzők Társasága Irodájába (1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Fszt. 19.) kérjük 

eljuttatni. 
 

A határidőig beérkező, szabályosan kitöltött pályázatokat és jelöléseket a Magyar Edzők Társaságának Dr. 

Kemény Dénes által irányított Mesteredzői Kollégiuma bírálja el. A Mesteredzői Kollégium javaslata alapján 

a Magyar Edzők Társasága elnöksége dönt a díjak odaítéléséről. A díjak átadására a Testnevelési Egyetem 

tanévzáró-diplomaosztó ünnepsége keretében kerül sor. 
 

A Mesteredzői Díjra pályázhat az az edző, illetve jelölhető az az edző, aki:  

1. Szakedzői végzettséggel, vagy felsőfokú sportszakirányú diplomával és középfokú edzői 

végzettséggel rendelkezik. 

2. Magyar állampolgár. 

3. Magyarországi edzői munka eredményének köszönhető kiemelkedő hazai és nemzetközi csapat 

és/vagy egyéni edzői eredményekkel rendelkezik.  

4. A magyarországi nevelőedzői munka eredményének köszönhetően a több éven át nevelt sportolója 

(sportolói) később kiemelkedő nemzetközi eredményt (eredményeket) ért (értek) el. 

5. Tagja a Magyar Edzők Társaságának. 
 

Az Edzői Életmű Díjra pályázhat az az edző, illetve jelölhető az az edző, aki: 

1. Legalább középfokú edzői képesítéssel rendelkezik. 

2. Magyar állampolgár. 

3. A magyarországi felnőtt és/vagy utánpótlás edzői munka eredményének köszönhetően a több éven 

át edzett sportolója/csapata (sportolói/csapatai) kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményt 

(eredményeket) ért (értek) el. 

4. Betöltötte 60. életévét. 

5. Legalább 25 éves edzői tevékenységgel rendelkezik. 

6. Tagja a Magyar Edzők Társaságának 
 

Nem nyújthat be pályázatot és nem jelölhető az az edző, aki jogerős sportfegyelmi határozat vagy büntető 

ítélet hatálya alatt áll, illetve akinek sportolója doppingvétség miatt jogerős eltiltását tölt. 

Edzői Életmű Díjra nem pályázhat az az edző, illetve nem lehet jelölni azt az edzőt, aki már Mesteredzői Díj 

elismerésben részesült 
 

A pályázattal kapcsolatos pontos információk, illetve a pályázati és jelölő űrlapok letölthetők a Magyar Edzők 

Társasága honlapjáról. 

 

Budapest, 2020.02.14 

       A Magyar Edzők Társasága 


