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A fennállásának 24. évébe lépő Magyar Edzők Társaságának szerepe és súlya a magyar 
sportéletben 2017-ben jelentősen megváltozik. Eddigi tevékenységünknek is köszönhetően 
hagyományos céljaink és feladataink megtartása mellett jelentős szerepünk lesz az állam 
sportirányítási, sportfejlesztési feladatainak ellátásában. Az elmúlt 25 év sokat változó 
világában a Magyar Edzők társasága igyekezett megőrizni és növelni az edzői munka 
elismertségét, hangsúlyozni, hogy a sport minden területén az eredményekben az edzőknek 
meghatározó szerepük van.  
 
Ennek a törekvésünknek köszönhetően is 2017. január 1-től az EMMI Sportért Felelős 
Államtitkársága a MET hatáskörébe utalta a Kiemelt Edző Programot. Ebben az évben több mint 
kétszáz, magasan kvalifikált edző munkáltatója és szakmai mentora leszünk. Ezen kívül 
közreműködünk a sportvilág által régóta várt Nemzeti Sportinformatikai Rendszer 
kidolgozásában is.  A felsorolt feladatokon túl a MET lesz a munkáltatója a szövetségi  
koordinátoroknak is. Így a topsport mellett szakmai ráhatásunk lesz a kiemelt támogatásban 
részesülő sportágak utánpótlás-nevelésére is. Az alapításkor magalkotott alapszabály legfőbb 
célkitűzései és az alapszabály által meghatározott feladatok, amelyek ma is változatlanul 
érvényesek, bővülnek a felsorolt feladatokkal. 
 

 
 
 
 

 
A Magyarországon ma aktívan tevékenykedő, becslések szerint kb. 12-15 ezer edzőnek csak 
mintegy tíz százaléka tagja a MET-nek, s ezeknek is csak mintegy fele rendszeres tagdíjfizető. Ők 
azok, akikről bizonyos ismeretekkel, adatokkal rendelkezünk, akiket adott esetben, bizonyos 
témakörökben meg tudunk szólítani. Évek óta visszatérő tervünk a tagbázis kiszélesítése.   
 
Az edzők túlnyomó részéről megfelelő központi nyilvántartás hiányában legfeljebb az egyes 
sportszövetségek rendelkeznek információkkal. Ezért –a megfelelő információk hiányában - az 
edzőkre vonatkozó központi (állami) szabályozások – edzők képzése és továbbképzése, a 
foglalkoztatásukkal kapcsolatos jogszabályok előkészítése, azok megalkotása, betartásuk 
ellenőrzése - komoly nehézségekbe ütközik.  
 
A Magyar Edzők Társasága már 2013-ban az állami sportirányítás szintjén is kezdeményezte egy 
átfogó informatikai rendszer létrehozását, amely kötelező regisztráció alapján –a 
sportszövetségekkel szoros együttműködésben- nyilvántartja a Magyarországon állami 
végzettséget szerzett edzőket. A 2017-ben a MET faladataival és hatáskörével kapcsolatban 
hozott EMMI intézkedések meghatározzák a továbbiakban a MET státuszát, faladatait az 
edzőképzésben, a továbbképzésben és az edzők foglalkoztatásának szabályozásában. A MET 
ezen intézkedések alapján kívánja ellátni az edzők érdekvédelmét, segíteni az edzők képzését és 
továbbképzését, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályok betartását.  
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I. CÉLOK 

1. Érdekvédelem 



 
A sportirányítás által az elmúlt időszakban hozott intézkedések jelentősen javítottak az edzők 
anyagi elismerésén. Ide sorolható a kiemelt edzői program, amelynek végrehajtásában a MET 
most közvetlen feladatot lát el, de a látvány csapatsportok TAO támogatása és a 17 további 
sportág kiemelt támogatása is. Ezekből a támogatásokból jelentős összeg fordítható az edzők, 
elsősorban az utánpótlás nevelésben dolgozó edzők bérezésére, de ezek az intézkedések még 
mindig csak esz edzők viszonylag szűk körét érintik.  
 
A MET arra törekszik, hogy a kibővült forrásokból minél több utánpótlás edző részesedjen a 
végzett munkája alapján megfelelő anyagi juttatásban. A Sportért Felelős Államtitkárság tervezi 
az utánpótlás edzőkre kiterjedő átfogó 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 juttatási 
rendszer kialakításával, amely figyelembe veszi az edzői végzettséget, a gyakorlati edzői 
munkában szerzett tapasztalatot és az eredményességet. Ezt a rendszert úgy kell kialakítani, 
hogy az egyben ösztönözzön a magasabb edzői képesítés megszerzésére is.  
 
A MET megalakulása óta gondozza a Mesteredzői Díjat. A MET az elmúlt évben megújította a Díj 

kiírását és odaítélésének elbírálását és mellette bevezette az Edzői Életmű Díjat. A Díj 

elsősorban erkölcsi elismerést jelent. A díjazott edzők eddig a MOB és az illetékes szövetségek 

támogatásával egyszeri anyagi juttatásban részesülnek. Törekvésünk továbbra is az, hogy a 

Mesteredzői Díjért és Edzői Életmű Díjért adható juttatás ne alkalmi döntés függvénye legyen, 

hanem állami támogatással beépüljön a MET költségvetésébe. 2017-ben MET elnökségi 

határozat alapján létrehoztuk az „Ormai László Díjat” amelyet a Mesteredzői Kollégium 

javaslatára az elnökség az év legeredményesebb edzőjének adományoz. 

 

 
A Magyar Edzők Társasága alapszabály szerinti feladata az edzők tájékoztatása, szakmai képzése 
és továbbképzése. Ezen a területen új feladatunknak megfelelően elsősorban arra az edzői 
körre koncentrálunk, amely jelentős állami támogatásban részesül.  
 
A Kiemelt Edzői Program eljárásrendje a program edzőire kötelező jelleggel előírja  
továbbképzésben való részvételüket. Az Államtitkársággal, a MOB-bal a Testnevelési 
Egyetemmel és a Magyar Sporttudományi Társasággal együttműködve kezdeményezzük 2017-
től ennek az edzői körnek a kreditrendszerű továbbképzését. Ehhez olyan informatikai fejlesztés 
szükséges, amely lehetővé teszi a kreditek naprakész nyilvántartását, a követelmények 
végrehajtásának ellenőrzését. 
 
Változatlanul feladatunknak tekintjük a sport minden területén dolgozó edzők tájékoztatását, 
továbbképzését. Így 2017-ban is tervezünk szabadidősport, fogyatékkal élők sportja, iskolai és 
diáksport rendezvényeket, a fiatalok és az idősek sportjával foglalkozó eseményeket, gyakorlati 
bemutatókat, találkozásokat kiemelkedően eredményes edzőkkel. 

 3 

A MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGÁNAK 2017. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA 

2. Az edzők anyagi és erkölcsi elismerésének javítása 

II. AZ EDZŐK SZAKMAI ISMERETEINEK GYARAPÍTÁSA 
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Január   19.  Olimpiaértékelés és teendők a csapatsportokban 
 
Március: 2. Szülők a pálya szélén  
  16. Erőfejlesztés 
 
Április:  3-4. Dopping konferencia (HUNADO) 
  13. Olimpiaértékelés. Sikersportok: kajak-kenu, úszás, vívás 
  27. Tanuljunk egymástól: Kézilabda 
   Sportsérülések és azonnali ellátásuk Eger 

 

Május:   4. Sportsérülések és azonnali ellátásuk Nyíregyháza 
  23. Heti 5 testnevelés óra. Áldás, vagy ….? (MTOE-vel közös) 
  25. Találkozás edzőlegendákkal: Kulcsár Győző 
     

Június:  2.  A sportegyesület, mint közösségformáló fórum (SOSZ-szal közös) 
  8. Gyorsaságfejlesztés 
  15. Sporttáplálkozás 
 
Szeptember: 18-19. Fizikai képességek fejlesztése, gyakorlatok (TATA) 
  25. Sport, egészséges életmód idős korban (MSTT-vel közös)  
  28. Sportsérülések rehabilitációjának pszichológiai támogatása 

Október:  5. Megengedett teljesítményfokozó módszerek. 
  12. Innovatív módszerek az edzéstervezésben 
  19. Társadalom és versenysport 
  26. Önbecsülés és teljesítmény (Pál Feri atya) 

November:  2. Sportsérülések és azonnal ellátásuk. Szombathely 
  16. Budapest sportja 
  23. Találkozás edzőlegendákkal: Szántó Imre 

December:  7. Állóképesség fejlesztés 
  11. Doppingellenes tájékoztató 

2017-ban is tervezzük a Magyar Edző folyóirat legalább három, írásos formátumú 
megjelentetését. A 2015-ben kialakított új formátum és tartalom a visszajelzések szerint 
az elmúlt évben is 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. A folyóirat a modern kor követelményeinek 
megfelelően az elmúlt évtől elektronikusan is hozzáférhető a Társaság honlapján. 

1. Szakmai konferenciák, műhelybeszélgetések, gyakorlati bemutatók. 

2. Magyar Edző Újság megjelentetése 
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Honlapunkon továbbra is tájékoztatjuk az edzőket a MET rendezvényeiről és a sportélet 
őket érintő legfrissebb eseményeiről, ezenkívül a továbbképzések, konferenciák szakmai 
anyagait is ezen a felületen keresztül érhetik el.  
 
A 2015. decemberében kifejlesztett www.edzokepzesek.hu honlapot továbbfejlesztjük, 
hozzáférést biztosítva a honlaphoz csatlakozó sportszervezeteknek. A honlap jó lehetőséget 
biztosít a sportszakemberek könnyebb tájékozódáshoz az őket érintő, érdeklő rendezvé-
nyekről és különös jelentőséget nyer az általunk tervezett kreditrendszerű edző-
továbbképzés bevezetése esetén. 
 

 
A Kiemelt Edző Programban érintett 205 fő edző fölött a MET gyakorolja a munkáltatói jo-
gokat. Az adminisztratív teendők ellátása mellett célunk a program minőségi szakmai tarta-
lommal való megtöltése. Ez kiterjed az edzők naprakész tájékoztatására az edzőket érintő 
szakmai eseményekről a honlapon és a hírlevélen keresztül, az edzők színvonalas szakmai 
továbbképzésére, publikációs lehetőség biztosítása a Magyar Edző folyóiratban. 
 

 
A MET a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. együttműködő partnereként az NSR 
fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatban közreműködik a rendszer felépítésére irá-
nyuló sportszakmai fejlesztési és üzemeltetési feladatok meghatározásában, különös tekin-
tettel az edzők képzésével, továbbképzésével és foglakoztatásukkal kapcsolatos kérdések-
ben. 
 

 
A szövetségi utánpótlás koordinátorokat 2017. február 1-től a MET alkalmazza.  A szövetsé-
gi utánpótlás koordinátorok feladata az egyes sportszövetségekkel közvetlen, naprakész 
együttműködés megvalósítása valamennyi szakmai területre kiterjedően, különösen az 
utánpótlás-nevelés területén. A program a stratégiai szempontból kiemelt 17 sportággal 
való együttműködést öleli fel. Az utánpótlás koordinátorok stratégiai feladata lehet sport-
águkban egy olyan értékelő rendszer kidolgozása, amely az utánpótlás-nevelő edzők és mű-
helyek értékelésében nem a pillanatnyi eredményességet veszi figyelembe, hanem a hosszú 
távú, szakmailag megalapozott célok elérésére törekvő tevékenységet.  
 

3. MET honlap 

III. KIEMELT EDZŐ PROGRAM 

IV. NEMZETI SPORTINFORMATIKA RENDSZER  (NSR) FEJLESZTÉSE 

V. SZÖVETSÉGI KOORDINÁTOROK FOGLALKOZTATÁSA 

http://www.edzokepzesek.hu
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Az Alapszabály szerinti céljaink magvalósításában és feladataink ellátásában, valamint a KEP, 
„Performance Director”, Sportinformatikai Rendszer fejlesztése és szövetségi utánpótlás koordi-
nátorok foglalkoztatása projektek lebonyolításában együttműködünk az EMMI Sportért Felelős 
Államtitkárságával, a Testnevelési Egyetemmel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar 
Sporttudományi Társasággal, a Sportegyesületek Országos Szövetségével, a Magyar Paralimpiai 
Bizottsággal és az országos sportági szakszövetségekkel. A különböző sportszervezetekkel az 
együttműködést megállapodásokban rögzítjük.  
 

VI. KAPCSOLATTARTÁS A SPORT ÁLLAMI ÉS CIVIL SPORTSZERVEZETEIVEL 

VII. 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 sze-
rezzünk.  

Mint az International Council for Coaching Excellence (ICCE) tagszervezete öt nemzetközi pályá-
zatban vettünk-veszünk részt 2010 óta. Ezek közül kép pályázat fut még 2017-ben. 

2014-2017:     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 ötle-
teket és útmutatásokat nyújtana európai partnerek részére, hogy ennek segít-
ségével saját területek (sportágak) vezető rendszerét lehessen kidolgozni. 
 

2016-2018:     iCoachKids Projekt 

A projekt – amelyben a MET-en kívül részt vesz többek között az Ír Sportta-
nács, a Belga Labdarúgó Szövetség és a Holland Olimpiai Bizottság is - célja a 
gyermek és ifjúsági sport területén dolgozó edzők speciális képzése és tovább-
képzése. 

MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.;  Telefon: 1 460-6981; Mobil: 70-4528672  

Email: met@magyaredzo.hu; Web: www.magyaredzo.hu; www.edzokepzesek.hu 


