
 1

M A G Y A R  E D Z Ő K  T Á R S A S Á G A ( M E T )  
 

 
BESZÁMOLÓ a 2013. évről 

 
 

1. Bevezető  

A Magyar Edzők Társasága húsz évvel ezelőtt, 1993-ban alakult meg 51 fővel. 2013. évi tag- 
létszám alakulása:  
   - 2013-ban belépett 98 fő, ezzel a regisztrált tagok száma 1452 fő lett, de ebből aktív tag: 465 fő 
 
2013-ban is elsődleges feladatunknak tekintettük 

 az edzők érdekvédelmét,  
 erkölcsi és anyagi elismertségük javítását,  
 tájékoztatásukat,  
 szakmai ismereteik fejlesztését.  

2013. évben többször tárgyaltunk az állami sportvezetéssel és a MOB-bal is az edzők helyzetének 
egyre sürgetőbbé váló rendezéséről. Jelenleg az edzőképzés, az edzőtovábbképzés, az edzők 
nyilvántartásának és alkalmazásukat szabályozó jogszabály betartásának ellenőrzése sem felel 
meg a korszerű szakmai követelményeknek. Ígéretet kaptunk a kérdéskört átfogóan szabályozó 
jogszabály kidolgozására, amely a MET-et köztestületi jogosítványokkal ruházza fel, elsősorban az 
edzők nyilvántartása és a foglalkoztatási jogszabály betartásának ellenőrzése terén. 

A MET az idei évben is lehetőséget biztosított a Mesteredzői Díjra való pályázásra. A mesteredzői 
kollégium 5 edző pályázatát fogadta el, a nemzetközi és hazai eredményességük, életművük 
alapján ítélte méltónak őket.  A díjakat közös finanszírozásban oldotta meg a MET és a MOB. 
2013-ban is nagy fontosságot tulajdonítottunk az edzők szakmai tudásszintjének gyarapításának 
bővítésének. Mindezt konferenciákon, továbbképzéseken illetve a 2013-ban négy alkalommal 
megjelentett szakmai közvélemény által rendkívüli elismertségnek örvendő Magyar Edző folyóirat 
által biztosítottuk.  
 
2. A szervezet feltételrendszerének alakulása 2013. évben.  

2.1. Személyi feltételek  

A Magyar Edzők Társasága 2 főt alkalmaz főállásban, a főtitkárt és az Irodavezetőt.  Az 
elnök és elnökségi tagok társadalmi munkában végezték tevékenységüket, ezen kívül még 
mintegy 10 fő szintén társadalmi munkában segítette a szervezet munkáját. 

2.2.  Gazdálkodási feltételek  

A Magyar Edzők Társasága éves költségvetés alapján gazdálkodik. Ettől az évtől Kettős 
könyvvitel szerinti nyilvántartású. Fő bevételi forrása az állami költségvetési Támogatásból 
származott. Egyéb támogatást kapott még a Magyar Olimpiai Bizottságtól meghatározott 
feladatokra.  A bevétel körülbelül ¼-ét tette ki a tagdíj, újság előfizetés, pártoló tagsági 
díjak, hirdetésekből befolyó összegek.  
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2.3.  Infrastruktúra  

 Ingatlan: Saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezik, eredetileg 1irodát bérelt a 
Magyar Sportok Házában, melyet novembertől 2 irodára bővített.  

 Kommunikációs eszközök: telefon, internet, 2 db számítógép, 2 db nyomtató és 1 db 
régi típusú fénymásoló 

3. A szervezet szakmai tevékenységének ismertetése  

Az év során 11 szakmai rendezvényünk volt, melyen mintegy 900 edzőnek tudtunk ismereteket 
átadni. 

3.1.  Rendezvények   

2013. február 27. Vitafórum az edzőképzésről  
 2013. február 28. Küzdősportok és harcművészetek az iskolai testnevelésben
 2013. április 5. Játékos küzdőgyakorlatok a gyereksportolóknál  
 2013. április 18. Szabadidősport Konferencia 
 2013. május 9. Paralimpia Konferencia 

2013. május 15. Hátrányos helyzetű (roma) fiatalok felzárkóztatása a  
küzdősportokon keresztül   

 2013. június 6. Egyetemi Főiskolai és Diáksport Fórum  
  2013. október 31. Teljesítménymérés és egészségügyi kockázatok a küzdősportokban  

2013. november 28. MET jubileumi Kongresszus  

3.2.  Továbbképzés 

2013. április 14. SE-TSK e-learninges hallgatók konzultációja  
2013. június 13-14. MET-MOB továbbképzés a TAO támogatott sportágak részére  

3.3.  Információs tevékenység, ismeretterjesztés 

Jelenleg a MET ezen csatornán keresztül folytatja információs tevékenységét 
 honlapján  (www.magyaredzo.hu),  
 a negyedévenként megjelenő Magyar Edző folyóiraton keresztül,  
 Facebook-os oldalán, 
 Rendezvényeik során, 
 szórólap által 

3.4. Pályázati tevékenység  

2013 évben a Coachnet pályázat lezárult, a TESS pályázathoz kapacsolódó feladatok még 
zajlottak az év végéig. A honlapunkon az erről szóló tájékoztatás megtalálható. 
Megpályáztunk még 3, kisebb forrású belföldi pályázatot is, ami eszköz és működési célú  
bevételt tett volna lehetővé. Sajnos ezeken a MET nem lett nyertes. 
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3.5. Kiadványok  

 2013 évben is megjelentettük a Magyar Edző Újságot, negyedévenként 800 példányban. 

3.6. Nemzetközi együttműködés  

A TESS Pályázat kapcsán a nemzetközi partnereinkkel szoros együttműködéssel 
dolgoztunk a pályázati feladatok végrehajtásában. Ennek egyik momentuma volt, hogy 
2013. októberében a MET szervezésében Budapesten került sor a közreműködő öt ország 
képviselőinek projekt ülésére. 

4.  Összegzés  

2013. évi feladataink sikeres végrehajtásához nagymértékben hozzájárult a szoros szakmai 
kapcsolattartást a társszervekkel: a Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársággal, a Magyar 
Olimpiai Bizottsággal és annak szakmai tagozataival, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Karával,  a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, a Magyar Sporttudományi 
Társasággal, az országos sportági szakszövetségekkel és országos sportszövetségekkel illetve 
partner szervezeteinkkel. Megállapíthatjuk, hogy a szűkös anyagi lehetőségeinkhez képest 
igyekeztünk a lehető legtöbb módon segíteni, támogatni és fejlődési lehetőséget biztosítani az 
edzőknek munkájukhoz. 

5. Jövő évi tervek 

A MET jövő évi feladatait, programját a „Magyar Edzők Társasága szakmai program 2014.” 
előterjesztés tartalmazza. A szakmai program elkészülte után kezdődtek meg a tárgyalások a 
MOB-bal egy együttműködési megállapodás létrehozásáról, melyben a MOB a MET-et megbízza a 
Sporttörvényben meghatározott egyes feladatainak ellátásával: 

 az edzők regisztrációja (adatszolgáltatás a Nemzeti Sportinformatikai Rendszer részére) 

 konferenciák szervezése az állami juttatásban részesülő edzői körnek (kiemelt edzők, 
Gerevich ösztöndíjas edzők, Héraklész Program edzői) 

 az edzők szakmai ismereteinek gyarapítása, tudásszintjének növelése (a Magyar Edző 
folyóirat támogatása)  
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