MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA(MET)

A Magyar Edzők Társasága 2013. évi közhasznúsági jelentése

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 2012.évi javaslata alapvetően hozzájárult a MOB kiemelt edzői programjának
megszületéséhez, amely az edzők egy meghatározott – bár szűk körének egzisztenciális és
anyagi helyzetét rendezi. A Mesteredzői Kollégium négy mesteredzői pályázatot fogadott el.
2013-ban négy alkalommal jelent meg a Magyar Edző folyóirat, amely továbbra is az edzők
szakmai tájékoztatásának egyik fontos és színvonalas fóruma volt.
Az év során 12 szakmai rendezvényt tartottunk:
2013.02.27
2013.02.28.
2013.04.05.
2013.04.14
2014.04.18
2014.05.09
2013.05.15.
2013.06.06.
2013.06.13-14.
2013.10.31.
2013.11.28.

Vitafórum az edzőképzésről
Küzdősportok és harcművészetek az iskolai
Játékos küzdőgyakorlatok a gyereksportolóknál
TF e-learninges hallgatók konzultációja
Szabadidősport Konferencia
Paralimpia Konferencia
Hátrányos helyzetű (roma) fiatalok felzárkóztatása a
küzdősportokon keresztül
Egyetemi Főiskolai és Diáksport
MET-MOB továbbképzés a TAO támogatott sportágak részére
(Tata)
Teljesítménymérés és egészségügyi kockázatok a
küzdősportokban
MET jubileumi Kongresszus

Rendezvényeinken mintegy 900 szakember vett részt.
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Érdekvédelem:
A Magyarországon ma aktívan tevékenykedő kb. 12-15 ezer edző közül jelenleg csak mintegy
1.415 edző tagja a MET-nek. Ők azok, akikről bizonyos ismeretekkel, adatokkal rendelkezünk,
akiket adott esetben, bizonyos témakörökben meg tudunk szólítani. 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.
Kezdeményezésünkre 2013-ban az állami sportirányítás szintjén is
felvetődött
egy
átfogó képviseleti szervezeti forma (köztestület – Magyar
Edzői Kamara) létrehozása,
amely kötelező regisztráció alapján –
a
sportszövetségekkel
szoros
együttműködésben nyilvántartja
a
Magyarországon
állami
végzettséget
szerzett 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 Etikai Kódexét (MET 2007), amelynek aktualizálása szintén 2014 évi
feladatunk.
Az edzők anyagi és erkölcsi elismerésének javítása:
A sportirányítás – állami sportirányítás a MOB-bal karöltve – az elmúlt időszakban sok
olyan intézkedést hozott, amely a korábbi időszakhoz képest
jelentősen
javította 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 fordítódott edzők, elsősorban az utánpótlás
nevelésben dolgozó edzők bérezésére. A MET törekedett arra, hogy a kibővült forrásokból
minél több utánpótlás edző részesedjen a
végzett munkája alapján megfelelő anyagi
juttatásban.
A MET megalakulása óta gondozza a Mesteredzői Díjat. A Mesteredzői Díj ma elsősorban
erkölcsi elismerést jelent. A MOB támogatásával a mesteredzők egyszeri, szerény anyagi
juttatásban részesülnek. A Díjat a Mesteredzői
Kollégium ítéli oda. 2013-ban a
Mesteredzői Kollégium öt edzőt ítélt méltónak a Mesteredzői Díjra.
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Az edzők tájékoztatása:
A MET három csatornán tájékoztatta tagjait, illetve a tevékenysége iránt érdeklődőket:
honlapján (www.magyaredzo.hu), a negyedévenként megjelenő Magyar Edző folyóiraton
keresztül és a Facebook-os oldalán. Ezek közül a Magyar Edző folyóirat a legszínvonalasabb,
mind tartalmában, mind külső
megjelenésében általános elismertségnek örvend.
A Facebook által kínált megjelenési lehetőséggel pedig a szélesebb érdeklődő,
tevékenységünkkel szimpatizáló kört kívántuk és kívánjuk tájékoztatni programjainkról,
törekvéseinkről.
Támogatás:
2013. évi szakmai céljaink megvalósításához jelentős segítséget kaptunk az EMMI Sportért és
Ifjúságért Felelős Államtitkárságától, a Magyar Olimpiai Bizottságtól, együttműködtünk a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karával, a Magyar Sporttudományi
Társasággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, valamint az országos sportági
szakszövetségekkel és a sportszövetségek jelentős körével.
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