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I. CÉLOK
2016-ban a Magyar Edzők Társasága fennállásának 23. évébe lép. Eddigi tevékenységének
köszönhetően mára a sport egyik legnagyobb civil szervezetévé fejlődö . Az elmúlt 25 év
sokat változó világában a sport is nagy változásokon ment keresztül. Ebben a változó
világban a Magyar Edzők társasága igyekeze megőrizni és növelni az edzői munka
elismertségét, hangsúlyozni, hogy a sport minden területén az eredményekben az edzőknek
meghatározó szerepük van. Az alapításkor magalkoto alapszabály legfőbb célkitűzései és az
alapszabály által meghatározo feladatok ma is változatlanul érvényesek.
Továbbra is küzdünk azért, hogy az edzői szakma anyagilag és erkölcsileg is méltó
elismerésben részesüljön, az edzőképzés visszanyerje régi színvonalát és szakmai
megalapozo ságát és az edzők hozzájuthassanak a sport gyorsan fejlődő világában a
legújabb szakmai ismertekhez, eredményekhez.
2016-ban is e célkitűzéseket tekintjük meghatározóknak a Magyar Edzők Társasága
tevékenységében.

1. Érdekvédelem
A Magyarországon ma ak van tevékenykedő kb. 12-15 ezer edzőnek csak mintegy z
százaléka tagja a MET-nek, s ezeknek is csak mintegy fele rendszeres tagdíjﬁzető. Ők azok,
akikről bizonyos ismeretekkel, adatokkal rendelkezünk, akiket ado esetben, bizonyos
témakörökben meg tudunk szólítani. Évek óta visszatérő tervünk a tagbázis kiszélesítése.
Sajnos ezen a téren érdemi előrelépést az elmúlt évben sem sikerült elérni. A Társaság irán
érdeklődés növelése céljából tervezzük pályázat kiírását a tagjaink részére külföldi
tanulmányúton való részvételre.
Az edzők túlnyomó részéről megfelelő közpon nyilvántartás hiányában legfeljebb az egyes
sportszövetségek rendelkeznek információkkal. Ezért –a megfelelő információk hiányában az edzőkre vonatkozó közpon (állami) szabályozások – edzők képzése és továbbképzése, a
foglalkoztatásukkal kapcsolatos jogszabályok előkészítése, azok megalkotása, betartásuk
ellenőrzése- komoly nehézségekbe ütközik. Kezdeményezésünkre már 2013-ban az állami
spor rányítás szintjén is felvetődö egy á ogó képvisele szerveze forma létrehozása,
amely kötelező regisztráció alapján –a sportszövetségekkel szoros együ működésbennyilvántartja a Magyarországon állami végze séget szerze edzőket. 2015-ben ezen a téren
csak annyi előrelépés történt, hogy sztázódo , ez a MET köztestüle é alakításával
lehetséges. 2016-ban az állami sportvezetéssel és a MOB-bal egyeztetni kell a MET
státuszát, faladatait az edzőképzésben, a továbbképzésben és az edzők foglalkoztatásának
szabályozásában. A MET segítséget kíván nyújtani a köztestület létrehozását elrendelő és
működését szabályozó jogszabály megalkotásában és a továbbiakban e jogszabály alapján
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kívánja ellátni az edzők érdekvédelmét, felügyelni az edzők képzésére, továbbképzésére,
foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályok betartását.
Az Edzők E kai Kódexét előkészíte ük az újabb kiadásra. 2016. feladata a Kódex kiadásának
megszervezése.

2. Az edzők anyagi és erkölcsi elismerésének javítása
A spor rányítás által az elmúlt időszakban hozo intézkedések jelentősen javíto ak az
edzők anyagi elismerésén. Ide sorolható a kiemelt edzői program, de a látvány
csapatsportok TAO támogatása és a 16 további sportág kiemelt támogatása is. Ezekből a
támogatásokból jelentős összeg fordítódik edzők, elsősorban az utánpótlás nevelésben
dolgozó edzők bérezésére, de ezek az intézkedések még mindig csak esz edzők viszonylag
szűk körét érin k.. A MET arra törekszik, hogy a kibővült forrásokból minél több utánpótlás
edző részesedjen a végze munkája alapján megfelelő anyagi ju atásban. A Sportért Felelős
Állam tkárság tervezi az utánpótlás edzőkre kiterjedő á ogó program bevezetését. A MET
minden segítséget megad ennek a programnak mielőbbi bevezetéséhez. Elsősorban a kisebb
sportegyesületekben, szakosztályokban dolgozó nevelő edzők helyzetén kell javítani egy
olyan anyagi ju atási rendszer kialakításával, amely ﬁgyelembe veszi az edzői végze séget,
a gyakorla edzői munkában szerze tapasztalatot és az eredményességet. Ez a rendszer
egyben ösztönözzön a magasabb edzői képesítés megszerzésére is.
A MET megalakulása óta gondozza a Mesteredzői Díjat. A Mesteredzői Díj az elmúlt évben
megújíto a a Díjat és melle e beveze e az Edzői Életmű Díjat. A 2016. évi pályázatok kiírásánál és
elbírálásánál ﬁgyelembe kell venni azokat az észrevételeket, amelyeket a pályázók és a pályázók
szövetségei 2015-ben te ek. A Díj elsősorban erkölcsi elismerést jelent. A MOB és a pályázatokon
nyertes edzők szövetségei támogatásával a díjazo ak egyszeri anyagi ju atásban részesülnek.
Törekvésünk továbbra is az, hogy a Mesteredzői Díjért és Edzői Életmű Díjért adható ju atás ne
alkalmi döntés függvénye legyen, hanem állami, vagy a MOB saját költségvetéséből folyósíto
támogatásként beépüljön a MET költségvetésébe.
A MET 2016-ban létrehozza az „Év edzője” és az „ÉV szövetségi kapitánya” elismerést. Az elismerő
címekre a MET középfokú és szakedzői végze séggel rendelkező tagjai tehetnek javaslatot.
Javaslatot tenni olyan középfokú, vagy szakedzői végze séggel rendelkező magyar állampolgár,
Magyarországon élő edzőkre lehet, akik a kiírást megelőző évben kiemelkedő nemzetközi és hazai
eredményességük melle példát muta ak a közösségteremtésben, tevékenységükkel hozzájárultak
a magyar edzői kar szakmai és erkölcsi elismertségének növeléséhez.
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II. AZ EDZŐK SZAKMAI ISMERETEINEK GYARAPÍTÁSA
1. Szakmai konferenciák, műhelybeszélgetések, gyakorla bemutatók.

A Magyar Edző k Tá rsasá ga alapszabá ly szerinti feladata az edző k tá jé koztatá sa, szakmai
ké pzé se é s tová bbké pzé se. Ezen a terü leten szeretné nk első sorban arra az edző i kö rre
koncentrá lni, amely jelentő s á llami dotá lá sban ré szesü l: a Kiemelt Edző i Program
edző ire a Gerevich ö sztö ndı́jas edző kre é s az á llam á ltal tá mogatott utá npó tlá s
programok edző ire. A MOB-bal é s a Testnevelé si Egyetemmel együ ttmű kö dve
kezdemé nyezzü k 2016-tó l ennek az edző i kö rnek a kreditrendszerű tová bbké pzé sé t.
Ehhez olyan informatikai fejleszté s szü ksé ges, amely lehető vé teszi a kreditek napraké sz
nyilvá ntartá sá t, a kö vetelmé nyek vé grehajtá sá nak ellenő rzé sé t.
Változatlanul feladatunknak tekintjük a sport minden területén dolgozó edzők tájékoztatását,
továbbképzését. Így 2016-ban is tervezünk szabadidősport, fogyatékkal élők sportja, iskolai és
diáksport rendezvényeket, a ﬁatalok és az idősek sportjával foglalkozó eseményeket,
gyakorla bemutatókat, találkozásokat kiemelkedően eredményes edzőkkel.
A. Konferenciák:
Téli iskolai és szabadidősportok
Paralimpiai edzők továbbképző konferenciája
Kommunikáció a sportban
A spor udomány és az edzői gyakorlat
Budapest sportja
A kosárlabda sportág szakmai programja
A Riói olimpia szakmai értékelése
Kockázatvállalás és siker a sportban
Sportegyesületek irányítási modellje
B. Műhelybeszélgetések:
Vendégünk: Dr. Szabó Tünde
Edzőképzés, továbbképzés, foglalkoztatás.
Mit tervez az állami sportvezetés?
Vendégünk: Fábiánné Rozsnyói Katalin
Vendégünk: Pál Ferenc (pálferi)
Hit és sport.
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2016. január 20
2016. március
2016. június
2016. május 18
2016 június 15
2016. szeptember 21
2016. október 5
2016. november 16
2016. december 7

2016. május 4
2016. október 19
2016. november 23
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C. Gyakorla bemutatók:
Sportsérülések és azonnali ellátásuk. Újraélesztés.
Budapesten és Négy vidéki helyszínen:
Budapest:
Győr:
Debrecen:
Pécs:
Szeged:

2016 április 8
2016. április 25
2016. június 1
2016. szeptember 28
2016. november 23

D. Kerekasztal beszélgetések:
A hátrányos helyzetű ﬁatalok felzárkóztatása a sporton keresztül.
Négy vidéki helyszínen:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
2016. május 17.
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye
2016. június
Békés megye
2016. október
Baranya megye
2016. november

2. Magyar Edző Újság megjelentetése
2016-ban is tervezzük a Magyar Edző folyóirat legalább két, írásos formátumú megjelentetését
és egy vagy több elektronikus számát. A 2015-ben kialakíto új formátum és tartalom a visszajelzések szerint elnyerte a tagság és a sportközvélemény tetszését. Ezért ebben az évben is változatlan formában és a tagság és a sportvilág érdeklődésére számot tartó tartalommal jelentetjük meg a szakfolyóiratot.
Az elektronikus formában történő megjelenést kísérletnek szánjuk. Kíváncsiak vagyunk, hogy a
modern kornak megfelelő megjelenési forma mennyire jut el a tagságunkhoz és milyen visszhangot vált ki.

3. MET honlap
Honlapunkon továbbra is tájékoztatjuk az edzőket a MET rendezvényeiről és a sportélet őket
érintő legfrissebb eseményeiről. A továbbképzések, konferenciák szakmai anyagait is ezen a felületen keresztül tesszük elérhetővé számukra.
A 2015. decemberében kifejleszte www.edzokepzesek.hu honlapot továbbfejlesztjük, hozzáférést biztosítva a honlaphoz csatlakozó sportszervezeteknek. A honlap jó lehetőséget biztosít a
sportszakemberek könnyebb tájékozódáshoz az őket érintő, érdeklő rendezvényekről.
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III. RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN
A nemzetközi pályázatokon való részvétel két okból is fontos számunkra. Egyrészt, hogy az
edzők részére még több tudást, fejlődési lehetőséget adjunk, másrészt hogy a határainkon
kívül is ismertségre, szakmai elismertségre tegyünk szert, illetve a nemzetközi tapasztaltatokat szerezzünk. Egyben keressük azokat a pályáza lehetőségeket, amellyel lehetőséget
tudunk teremteni az edzőknek külföldi szakmai utak, tanulmányutak elérésére.
Mint az Interna onal Council for Coaching Excellence (ICCE) tagszervezete öt nemzetközi
pályázatban ve ünk-veszünk részt 2010 óta. Ezek közül két pályázat fut még 2016-ban is.
1. „TENG-Sport Projekt”
A TESS project folytatásaként azért jö létre, hogy segítse bizonyos sportágakban élő, dolgozó szakemberek számára az angol szaknyelv elsajá tását, hiszen a sport nemzetközi közve tő nyelve leginkább az angol. A program nem csak oktatási anyagot, hanem módszertani leírást is tartalmaz, amely segítséget nyújt a tanuláshoz. A TENG projectben elkészült oktatási anyag tesztelése és véglegesítése után az internet alapú angol szaknyelvi videós
oktatócsomag 2016 tavaszától már hozzáférhető lesz a kézilabdával illetve az atlé kával
foglalkozó szakemberek (edzők, menedzserek, bírók és sportolók) számára.
2. „CoachLearn Project”
A projekt fő célja egy Európai Sportedző Keretrendszert (European Sport Coaching Framework, azaz ESCF) kidolgozása, amely az Európai Edzői Tanács és az ICCE korábbi munkáira
támaszkodva valósul meg. A Keretrendszer ötleteket és útmutatásokat fog nyújtani az európai partnerek részére, hogy ennek segítségével saját területek (sportágak) vezető rendszerét lehessen kidolgozni. A project ebben az évben lezárul, a végeredményt a sport társadalom részére el fogjuk ju atni.
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