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ELŐZMÉNYEK
TÁRSASÁGUNK 20 ÉVES
A Magyar Edzők Társasága fennállásának húsz éve ala ( 1993-ban alakult) hiánypótló szakmai
szervezetként működö és működik ma is. Míg más értelmiségi szakmákban a szakmához tartozók
érdekeit köztestületként működő kamarák képviselik, a mintegy 12-15 ezer edző képviseletére,
érdekvédelmére nem alakult hasonló szervezet. A néhány tucat taggal elindult szervezet mára a magyar
sportélet egyik elismert, jelentős tevékenységet kifejtő tényezőjévé fejlődö . Jelenleg több, mint ezer
tagot képvisel. Jelen van és hallatja hangját a sport minden olyan területén, amely összefüggésben áll az
edzők képzésével, továbbképzésével, foglalkoztatásukkal, az érdekvédelmükkel. A szervezet irányításában
olyan kiváló szakemberek vesznek részt, mint dr. Kemény Dénes és Kiss László a szervezet alelnökei, vagy
Mocsai Lajos az elnökség tagja.
A Magyar Edzők Társasága húsz éves tevékenységével nagyban hozzájárult az edzők anyagi és erkölcsi
megbecsülését szolgáló intézkedések meghozatalához (Mesteredzői Díj, az edzők olimpiai életjáradéka,
edzői ösztöndíjak, stb.), valamint az edzők szakmai tudásszintjének gyarapításához. Évente 8-10
alkalommal szervezünk továbbképzéseket az edzők különböző csoportjai részére. Évente négy alkalommal
megjelentetjük a szakmai közvélemény által rendkívüli elismertségnek örvendő Magyar Edző folyóiratot.
Gondozzuk a Mesteredzői Díjat, melyet évente egy alkalommal ítélünk oda pályázat alapján a
Mesteredzői Kollégium által nemzetközi és hazai eredményességük, vagy életművük alapján méltónak
ítélt edzőknek
2013-ban is elsődleges feladatunknak tekinte ük
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 á ogóan szabályozó jogszabály kidolgozására, amely a
MET-et köztestüle jogosítványokkal ruházza fel, elsősorban az edzők nyilvántartása és a foglalkoztatási
jogszabály betartásának ellenőrzése terén.
A MET 2012.évi javaslata alapvetően hozzájárult a MOB kiemelt edzői programjának megszületéséhez,
amely az edzők egy meghatározo – bár szűk körének egzisztenciális és anyagi helyzetét rendezi. A
Mesteredzői Kollégium négy mesteredzői pályázatot fogado el.
2013-ban három alkalommal jelent meg a Magyar Edző folyóirat (a negyedik szám most van előkészület
ala ).
Az év során 12 szakmai rendezvényünk volt.
Vitafórum az edzőképzésről (febr. 27)
Küzdősportok és harcművészetek az iskolai testnevelésben (febr. 28.)
Játékos küzdőgyakorlatok a gyereksportolóknál (április 5.)
TF e-learninges hallgatók konzultációja (április 14.)
Szabadidősport Konferencia (április 18)
Paralimpia Konferencia (május 9.)
Hátrányos helyzetű (roma) ﬁatalok felzárkóztatása a küzdősportokon keresztül (május 15)
Egyetemi Főiskolai és Diáksport Fórum (június 6.)
MET-MOB továbbképzés a TAO támogato sportágak részére (június 13-14. Tata)
Teljesítménymérés és egészségügyi kockázatok a küzdősportokban (október 31.)
MET jubileumi Kongresszus (november 28.)
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1. CÉLOK
 A MET tagság körének kiszélesítése, a tagsági arány növelése a szervezet tevékenységének












ismertetésével és népszerűsítésével mind a Magyarországon hagyományos, mind a kevésbé
hagyományos, újabb divatsportágakban. A Fitnesz és Szabadidősport tagozat működésének
életre keltése, a Küzdősportok és Harcművészetek Szekció melle egyéb szekciók és tagozatok
létrehozása (utánpótlás, téli sportok, csapatsportok, stb.)
Közreműködés a sportedzők kötelező regisztrációjáról és továbbképzéséről szóló, valamint a
Magyar Edzői Kamarát létrehozó jogszabály kidolgozásában. A MET legyen az edzők
nyilvántartásának, az edzőtovábbképzésnek a szakmai, logisz kai és informa kai központja.
Közreműködés a sportszakemberek (sportedzők) képzéséről szóló jogi szabályozás
felülvizsgálatában.
A rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek függvényében a MET szolgáltatási körének
kiszélesítése. Szakirodalmi tájékoztató megjelentetése, szakkönyvtár működtetése, az idegen
nyelvtudás (elsősorban angol, német), valamint az informa kai ismeretek megszerzésének
elősegítése.
A MET tevékenységének fokozo abb megismertetése és elismertetése a magyar sport
világában, professzionális kommunikációs eszközök igénybevételével.
A MET nemzetközi kapcsolatainak szélesítése és erősítése, a nemzetközi tapasztalatok,
spor udományos ismeretek hazai alkalmazása érdekében.
A rendelkezésre álló források növelése. A MET célkitűzéseit, törekvéseit támogató szponzori kör
kialakítása. A megnövekvő fokozo abb szerepvállaláshoz
jelentősebb mértékű állami
támogatás igénybevétele. Hazai és EU-s pályázatok igénybevétele.
A kamarai rendszerű működés személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása.

1. ÉRDEKVÉDELEM
A Magyarországon ma ak van tevékenykedő kb. 12-15 ezer edző közül jelenleg csak mintegy 1.200 edző
tagja a MET-nek. Ők azok, akikről bizonyos ismeretekkel, adatokkal rendelkezünk, akiket ado esetben,
bizonyos témakörökben meg tudunk szólítani. 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 2013-ban az állami
spor rányítás szintjén is felvetődö egy á ogó képvisele szerveze forma (köztestület – Magyar Edzői
Kamara) létrehozása, amely
kötelező regisztráció alapján – a sportszövetségekkel szoros
együ működésben nyilvántartja a Magyarországon állami végze séget szerze edzőket. A MET
segítséget kíván nyújtani a köztestület létrehozását elrendelő és működését szabályozó jogszabály
létrehozásában és a továbbiakban e jogszabály alapján
kívánja ellátni az edzők érdekvédelmét,
felügyelni az edzők képzésére, továbbképzésére, foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályok betartását.
Az edzők erkölcsi érdekvédelmével kapcsolatban fontosnak tartjuk, hogy minden edző megismerje az
Edzők E kai Kódexét (MET 2007), amelynek aktualizálása
szintén ennek az évnek a feladata.
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2. AZ EDZŐK ANYAGI ÉS ERKÖLCSI
ELISMERÉSÉNEK JAVÍTÁSA
Elismerési rendszer
A spor rányítás – állami spor rányítás a MOB-bal karöltve – az elmúlt időszakban sok olyan intézkedést
hozo amely a korábbi időszakhoz képest jelentősen javíto a az edzők anyagi elismerését. 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. A MET arra törekszik, hogy a kibővült forrásokból minél
több utánpótlás edző részesedjen a végze munkája alapján megfelelő anyagi ju atásban. Javaslatot
teszünk az állami forrásból részesülő edzőknél egy olyan anyagi ju atási rendszer kialakítására, 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.
Ennek az évnek a feladata ennek az új szellemű elismerési rendszernek a megalkotása.

Mesterdzői Díj
A MET megalakulása óta gondozza a Mesteredzői Díjat. A Mesteredzői Díj ma elsősorban erkölcsi
elismerést jelent. A MOB támogatásával a mesteredzők egyszeri, szerény anyagi ju atásban részesülnek.
A Díjat a Mesteredzői Kollégium ítéli oda. A korábbi években elsősorban a hagyományos olimpiai
sportágakban dolgozó edzőket részesíte e a Kollégium a díjban, de a MET-nek a nem olimpiai
sportágak,a szabadidősport és a fogyatékosok sportja irányába történt nyitásával felvetődö az elismerés
odaítélésének kiszélesítése, illetve a sport versenysporton kívüli területein történő elismerések
létrehozása.

3. KOMMUNIKÁCIÓ
Az idei évben is dolgozunk azon, hogy szakmai anyagaink megjelentetésével hasznos információkkal
lássuk el a szakmát, a potenciális és meglévő tagjainkat vagy akár a téma iránt érdeklődő
magánembereket. Jelenleg a MET három csatornán tájékoztatja tagjait, illetve a tevékenysége iránt
érdeklődőket: honlapján (www.magyaredzo.hu), a negyedévenként megjelenő Magyar Edző folyóiraton
keresztül és a Facebook-os oldalán.

Magyar Edző Újság
A Magyar Edző folyóirat a legszínvonalasabb, mind tartalmában, mind külső megjelenésében általános
elismertségnek örvend. A folyóiratot 2014-ben is változatlan formában és lehetőleg színvonalas
tartalommal kívánjuk megjelentetni negyedévente. A Magyar Edző újságban állandó rovatok formájában
megjelenési lehetőséget kívánunk biztosítani a Sportért és I úságért Felelős Állam tkárságnak, a MOBnak, a fogyatékosok sportjának, a szabadidősportnak, valamint az egyetemi, főiskolai és diáksportnak is.
Ezen kívül az edzők részére a publikálási lehetőséget is szeretnénk feléleszteni.

Honlap
A honlapunk arculatát a mai kor követelményihez szeretnénk igazítani, egyben interak vvá kívánjuk
fejleszteni, hogy tagjainknak lehetőséget nyújtsunk az őket közvetlenül érdeklő témák megjelentetésére,
megosztására.
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Közösségi oldalak
A Facebook által kínált megjelenési lehetőséggel szélesebb érdeklődő, tevékenységünkkel szimpa záló
kört kívánjuk tájékoztatni programjainkról, törekvéseinkről.

4. AZ EDZŐK SZAKMAI ISMERETEINEK GYARAPÍTÁSA:
KONFERENCIÁK, TOVÁBBKÉPZÉSEK SZERVEZÉSE
Ez a feladat változatlanul tevékenységünk középpontjában áll. A konferencia programunk
hagyományosan ez évben is tartalmaz szabadidősport témát (A helyi önkormányzatok és a
szabadidősport), a fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai kérdést (Edzésmódszerek a fogyatékosok
sportjában), a testnevelő tanárokat és iskolavezetőket is érintő témát (A he öt testnevelés óra és a
sportágak tömegesítése), küzdősportos témát (Nők a küzdősportokban). Ezek melle
foglalkozni
kívánunk az újonnan létrehozandó köztestüle el (Magyar Edzői Kamara), nyílt vitafórum keretében az
edzőképzés és továbbképzés kérdéseivel, valamint Budapest sportjával. A konferenciák melle gyakorla
edzésbemutatók és edzői fórumok szervezését is tervezzük.
Újdonság a 2014. évi programunkban, hogy a Sportért és I úságért Felelős Állam tkárság megbízásából
két témakörben is elvállaltuk edzői továbbképző sorozat megszervezését.
 A dopping és drogfogyasztás megelőzése ﬁatalkorú sportolóknál témakörben regionális rendszerben öt

helyszínen szervezünk továbbképzést utánpótlás korú sportolókkal foglalkozó edzőknek (Budapest,
Debrecen, Győr, Pécs, Szeged). Az előadások a dopping és drogfogyasztás jogi, egészségügyi és a
ﬁatalkori bűnözéssel összefüggő szempontjait világítják meg a veszélyeztete korosztállyal foglalkozó
edzőknek.
 A 16 kiemelt támogatásban részesülő sportág utánpótlás-nevelő edzőinek továbbképzése. Az elméle

és gyakorla ismeretanyagot is közve tő továbbképzés lét ütemben történik: a Tatai Olimpiai
Központban a birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, ökölvívás, röplabda, torna és úszás sportágak
edzőinek a továbbképzése történik meg 2014. május 7-8-án. Székesfehérváron az asztalitenisz, atlé ka,
kerékpársport, korcsolyasport, ö usa, sportlövészet, tenisz és vívás sportágakban dolgozó edzők
részére tartunk kétnapos továbbképzést 2014. május 28-29-én.

6. KIADVÁNYOK

Az elmúlt időszakokhoz hasonlóan folytatni kívánjuk az edzők számára a gyakorla szakirodalom legújabb
írásainak felkutatását és elérhetővé tételét. Pénzügyi lehetőségeink függvényében a SE-TSK-val karöltve
tervezzük egy sport szakirodalmi tájékoztató, a Sportmúzeummal közösen pedig egy sport szakkönyvtár és
olvasóterem létrehozását, ahol az edzők hozzáférhetnek a hazai és nemzetközi sport szakirodalom
legfrissebb termékeihez
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5. RENDEZVÉNYEK
Konferenciák
Január

23.
30.

A dopping és drogfogyasztás megelőzése ﬁatal korú sportolóknál (Budapest, MSH)
Nők a küzdősportokban (Budapest, MSH)

Február

14.

Az edzői munka e kája (Budapest, Magyar Sport Háza)

Március

8-9.
20.

Utánpótlás edzői konferencia (Székesfehérvár)
A dopping és drogfogyasztás megelőzése ﬁatal korú sportolóknál (Debrecen)

Április

10.
24.

Edzésmódszerek a fogyatékosok sportjában
A dopping és drogfogyasztás megelőzése ﬁatal korú sportolóknál ( Győr)

Május

7-8.
22.

Utánpótlás edzői konferencia (Tata)
A dopping és drogfogyasztás megelőzése ﬁatal korú sportolóknál (Pécs)

Június

05.
12.

A dopping és drogfogyasztás megelőzése ﬁatal korú sportolóknál (Szeged)
Magyar Edzői Kamara. A jogszabály tervezet vitája.

Szept.

18.

Budapest sportja. Problémák, teendők.

Okt.

16.
30.

Edzőképzés edzőtovábbképzés. Nyílt vitafórum. (Budapest, SE-TSK)
Sportsérülések és azonnali ellátásuk

Nov.

20.

Spor udomány és edzői gyakorlat (Budapest, Magyar Sport Háza)

Edzőfórumok:
Kerekasztal beszélgetések a legeredményesebb magyar edzőkkel, szövetségi kapitányokkal (Mocsai Lajos,
Kiss László, Széles Sándor, Storcz Botond, Fábiánné Rozsnyói Katalin) később kijelölendő időpontokban.

7. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
Lehetőségeink bővülésével alkalmunk nyílna egyes témakörökben neves külföldi szakembereket felkérni
konferenciáinkon való közreműködésre, valamint támogatnánk magyar edzők külföldi szakirányú
tanulmányútjait. Ezért kezdeményezzük külföldi – elsősorban EU tagországbeli – társszervezetekkel
kapcsolatok kiépítését, amely lehetővé tenné a csere jellegű tanulmányutak létrejö ét. Kezdeményezni
kívánunk egy magyaroszági konferenciát ezen nemzetközi szervezetek részvételével tapasztalatcserére.
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8. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
2013. évi szakmai céljaink megvalósításához jelentős segítséget kaptunk az EMMI Sportért és I úságért
Felelős Állam tkárságától. a Magyar Olimpiai Bizo ságtól, együ működtünk a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Spor udományi Karával, a Magyar Spor udományi Társasággal a Magyar Paralimpiai
Bizo sággal, valamint az országos sportági szakszövetségekkel és a sportszövetségek jelentős körével.
2014. évi terveze feladataink sikeres végrehajtásához továbbra is szükségesnek tartjuk a szoros szakmai kapcsola artást ezekkel a társszervekkel, kiemelten a Magyar Olimpiai Bizo sággal, az EMMI
Sportért és I úságért Felelős Állam tkársággal.

9. SZERVEZETFEJLESZTÉS,
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

A minőségfejlesztés és a minőségbiztosítás ma már elengedhetetlen a fejlődést szem elő tartó, megújulni akaró és képes szervezeteknél, beleértve a civil szektor képviselőit is. Törekszünk arra, hogy egy
folyamatosan fejlődő, a környeze elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodni tudó szervezet legyünk.
Úgy gondoljuk, ezzel nemcsak magunknak, hanem tagjainnak is tartozunk.
Ebben az évben jelentős fejlesztéseket kívánunk végre hajtani ezen a területen, pl. önértékelés, fejlesztési terv kidolgozása.

„20 ÉVE AZ EDZŐK SZOLGÁLATÁBAN”
MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; Telefon: 1 4606981; Mobil: 70 4528672
Email: met@magyaredzo.hu; Web: www.magyaredzo.hu
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