MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA(MET)

Elnökségének 2014. évi határozatai
1/2014 Határozat:
Az elnökség elfogadja az elmúlt évről szóló tájékoztatót és jóváhagyja a 2014. évi szakmai
programot
2/2014. határozat:
Az elnökség tudomásul veszi a 2014. évi költségvetési tervezetet. További forrásokat kell
keresni a Társaság működési költségeinek és a Magyar Edző folyóirat megjelentetésének
finanszírozására. Az iroda figyelmét felhívja a takarékos gazdálkodásra. Csak azokra a
feladatokra szabad vállalkozni, amelyek fedezete rendelkezésre áll
3/2014. határozat:
Az elnökség megbízza Dr. Kemény Dénes alelnököt, hogy készítsen javaslatot a Mesteredzői
Díj odaítélésének új rendszerére és más, az edzők munkáját elismerő díjak alapítására. Felkéri
Dr. Kemény Dénest, hogy tegyen javaslatot az új Mesteredzői Kollégium személyi összetételére
4/2014. határozat:
Az elnökség megbízza Molnár Zoltán elnököt, hogy tárgyaljon Csurka Gergellyel a Magyar
Edző folyóirat főszerkesztői tevékenységének átvételéről, valamint a szerkesztő bizottság
átalakításáról
5/2014. határozat:
A MOB-bal első ütemben meg kell állapodni az edzői konferenciák és a Magyar Edző
megjelentetésének támogatásáról. Második ütemben pedig az edzői regisztrációval
kapcsolatos feladatokról.
6/2014. határozat:
Az elnökség a módosításokkal jóváhagyta a közgyűlés napirendjét és a közgyűlési
előterjesztéseket.
7/2014. határozat:
Az elnökség jóváhagyja a Mesteredzői Kollégium javaslatát. 2014. évben Mesteredzői Díjat
adományoz Szilárdi Katalin Kajak-kenu, Német Jajos birkózó, Németh Zsolt atléta és Király
István kick-box edzőknek. A Magyar Edzők Társasága Életmű Díját adományozza Tax Imre
kosárlabda edzőnek.
8/2014 számú elnökségi határozat:
Az új összetételű Mesteredzői Kollégium
Elnök: Dr. Kemény Dénes
Tagok: Pécsi Gábor, Kovács Tamás, Mocsai Lajos, Dr. Hegedűs Csaba, Fábiánné
Rozsnyói Katalin, Csank János, Kiss László, Mészáros Lajos, Zrínyi Miklós.
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9/2014 számú elnökségi határozat:
A Mesteredzői Cím kritériumai:
 felsőfokú edzői végzettség, vagy legalább középfokú edzői és felsőfokú sportszakmai
végzettség
 magyar állampolgárság
 magyarországi edzői munka eredményének köszönhető kiemelkedő hazai és
nemzetközi csapat és egyéni edzői eredmények
 magyarországi nevelőedzői munka eredményének köszönhető, a több éven át nevelt
sportolók későbbi kiemelkedő nemzetközi eredménye
Továbbá a Magyar Edzők Társaságának Életmű Díja:
 azoknak az edzőknek, akik több évtizedes kiemelkedő munkát végeztek
sportágukban, iskolát teremtettek
A Magyar Edző Társasága kezdeményezze a Nemzeti Edzői cím létrehozását.
Az elnökség egyetért az alábbiakkal:
 a Mesteredzői Címre a pályázatokat az illetékes sportági szakszövetségen keresztül,
annak véleményezésével kell benyújtani
 nem tartja indokoltnak egy évenkénti létszám limit alkalmazását, de felhívja a
Mesteredzői Kollégium figyelmét, hogy következetesen alkalmazza a cím kritériumait
és csak a kritériumoknak mindenben megfelelő pályázatokat terjessze az elnökség
elé.

10/2014 számú elnökségi határozat:


Az elnökség felkéri Dr. Kemény Dénes alelnököt, hogy a 2015. február 10-i elnökségi
ülésre dolgozza ki a „Nemzet Edzője” cím alapításának javaslatát.

11/2014 számú elnökségi határozat:


Az elnökség megbízza Köpf Károly főtitkárt az edzőképzés reformjával kapcsolatos MET
javaslat kidolgozásával. A határidő szintén 2015. február 10.
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