
AZ EDZŐKÉPZÉS REFORMJA 

Sokan kritizálták – joggal- azokat az intézkedéseket, amelyek az edzőképzésben a 
rendszerváltozás után történtek. Ilyen intézkedések voltak az önálló szakedző képzés 
megszüntetése, helyette a testnevelő-edző képzés bevezetése, az OKJ-s edzőképzés 
létrehozása és szinte korlátlan kiterjesztése, a TF szakmai szerepének háttérbe 
szorulása, a labdarúgó edzőképzés reformja (UEFA licenc). 

A Magyar Edzők társasága többször bírálta ezeket az intézkedéseket, javaslatokat 
készített az edzőképzés színvonalának javítására, vitafórumot (2013. február 27.) 
kerekasztal beszélgetést (2014. december 9.) szervezett az edzőképzésben érdekelt 
oktatási intézmények, sportszervezetek sportági szakszövetségek és szövetségek 
részvételével.  

Az önálló Testnevelési Egyetem megalakulásától mindenki sokat várt és sokat vár az 
edzőképzés megreformálásában, szervezeti rendjének megújításában, szakmai 
színvonalának emelésében. A tervekről 2016. május 4-én Dr. Sterbenz Tamás, a 
Testnevelési Egyetem általános rektor-helyettese számolt be a Magyar Edzők 
Társasága rendezvényén. 

Előadásában először azokat a problémákat ismertette, amelyek a jelenlegi 
edzőképzésben fellelhetőek. Ezek formai, tartalmi, környezeti, infrastrukturális és 
személyi problémák. A korábban kevésbé hatékony képzési formák felbomlóban 
vannak, helyettük nincs még kialakult új rendszer. Az egyes edzőképzési szintek 
tartalmukban sem felelnek meg a korszerű követelményeknek. A gyakorlati képzés sok 
sportágban kritikán aluli. Az oktatóhelyek és a társintézmények között akadozik a 
kapcsolat, az információáramlás. A TF sem infrastrukturálisan, sem szakmai 
színvonalában nem válhatott az edzőképzés szellemi centrumává. Instabil volt a képzés 
jogi környezete, az edzői pálya nem vált vonzóvá az élsportolók körében. 

A Testnevelési Egyetem új vezetés az alábbi célokat tűzte ki a megújuló edzőképzés 
elé: 

az edzők tudásának növelése 
az edzői szakma presztizsének visszaállítása 
a szakmai specializáció megteremtése 
a piaci igényekhez illeszkedő képzés 
a tudományos kutatás és a sportági gyakorlat összekapcsolása 

Felvetődött korábban az OKJ-s edzőképzés megszüntetése. A TF vezetése úgy látja, 
hogy továbbra is létjogosultsága van az OKJ-s képzésnek, de alapos és szigorú reformra 
szorul. Elsősorban a szakmai színvonalának javítására van szükség, ami csak a 
szövetségek hatékony közreműködésével megvalósítható. A jövőben csak a TF által 
akkreditált képzési tartalommal lehet OKJ-s képzést indítani. Szigorú bemeneti 
követelményeket kell meghatározni, amelyek alapján a szakszövetség határozza meg, 
hogy kik kapcsolódhatnak be a képzésbe. Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az eddig 
felületesen kezelt gyakorlati képzésre és vizsgakövetelményekre. 
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AZ EDZŐKÉPZÉS REFORMJA 

A gazdaságosabb és szakmailag hatékonyabb képzés érdekében szét kell választani a 
sportági kategóriákat (egyéni/csapat/nyílt és zárt mozgásformák). Nagyon fontos, hogy 
a képzés befejezése után is rendszeres legyen a továbbképzés. a szövetségekkel 
együttműködve minden sportágra ki kell terjeszteni a licencrendszert.  

A Testnevelési Egyetem képzési rendszerében továbbra is megmarad az alapképzési 
(Bsc) és a mesterképzési (Msc) szak. Az alapképzés irányultságai: az edzői szak és a 
sport és rekreáció szervezés. A mesterképzési szak irányultságai: szakedzői szak, 
rekreáció, humánkineziológia, sportmenedzser. Hat féléves önálló (nem testnevelő-
edző) szakedzői szak indul, sportági megjelöléssel. A képzés gyakorlatorientált, 
minimum 200 óra gyakorlati képzést tartalmaz, amelyért elsősorban a szövetségek 
felelősek. Az ebben a képzésben részt vett edzők dolgozhatnak válogatott kereteknél, 
utánpótlás és felnőtt sportolókkal, de vezetőedzőkként is alkalmazhatók. A képzésben 
a különböző, sporthoz kapcsolható tudományágak megfelelő mértékben jelen vannak 
és a középfokú nyelvvizsga is követelmény a sportvilág valamelyik meghatározó 
nyelvéből. 

Az Msc szakedző képzésbe edző, testnevelő-edző és főiskolai szakedző képesítéssel 
lehet bekapcsolódni. Részt vehetnek sportszervező, rekreáció, humánkineziológia és 
testnevelő tanár vagy humánkineziológia végzettségűek, megfelelő kredit teljesítéssel. 
A képzés négy féléves, minimum 100 óra szakmai gyakorlattal. Ez egyben előkészítés 
azok számára, akik a sporttudomány területén szeretnének PhD végzettséget szerezni. 
A különböző tudományágakban szerzett kreditek mellett követelmény a 
sportszakmaival bővített nyelvvizsga, amely a TF idegennyelvi lektorátusán 
megszerezhető. Az előadó végül ismertette a tervezett Doctor of Sport (DS), 
alkalmazott sporttudományok doktora címmel kapcsolatos terveket. Bevezetésének 
célja a kiemelkedő színvonalú sportszakmai munkát végzett szakemberek további 
megbecsülés. A fokozat megszerzéséhez az eljárás ideje egy év. 

Sterbencz Tamás előadását élénk vita követte. A hozzászólók – első sorban a 
szövetségek képviselői – nagyobb rálátást igényelnek az edzőképzés folyamatára. Több 
hozzászólás érintette a labdarúgó edzőképzést. Pro és kontra érvek hangzottak el az 
UEFA rendszerű képzés mellett és ellen. Az MLSZ most már együttműködik a TF-el az 
edzőképzésben és a jövőben ezt a kapcsolatot még szorosabbra kívánja fűzni. 
Felvetődött az edzőképzés specializációja bizonyos területekre: pl. utánpótlás –nevelő 
edző, kondíció és rehabilitációs edző, fogyatékos sportolókkal foglalkozó edző. 

A résztvevők hasznosnak tartották a műhelybeszélgetést. Az új rendszer valószínűleg 
2017. szeptemberétől fog működni, addig még sok egyeztetésen megy keresztül az 
illetékes hatósággal és természetesen a sport világával is.      

                                                                                                     
                                                                                                    Köpf Károly 

                                                                                                      MET főtitkár 
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Problémák az edzőképzésben (2013/4)



Problémák

• cél tisztázatlansága, az edzői tudás tartalmának homályos 
megfogalmazása 

• hibás oktatási struktúra (testnevelő – edző képzés; OKJ-s sportoktató; 
sportág csoportonként nem differenciált képzés)

• a gyakorlati módszerek elsajátításának problematikája (mester-inas 
kapcsolat) 

• bemeneteli követelmények hiánya

• szakmai színvonal nélküli képzések létrejötte

• TF bizonytalan helyzete

• infrastruktúra hiánya/rossz állapota

• nemzetközi szintű gyakorlott oktatók alacsony száma

• instabil jogi környezet (157/2004 és 2013.12.31. kormányhatározat) 

• bizonytalan edzői karrier pálya (nem ösztönzött szakemberek)



Célok

• edzők tudásának növelése 

• edzői szakma presztízsének visszaállítása

• TE nemzetközileg versenyképes magyar sportegyetem 

• szakmai specializáció megteremtése (MSC)

• globális piaci igényekhez illeszkedő szakmai tudás 

• aktívabb tudományos kutatás – sportági gyakorlat!



Alternatívák

• OKJ átalakítása

• színvonalas oktatás biztosítása a szakszövetségekkel együtt

• sportági kategóriák szerint szétválasztott oktatás 
(egyéni/csapat, nyílt/zárt mozgásformák)

• modern oktatástechnológiák alkalmazása

• továbbképzések rendszere: szövetségekkel együttműködve, 
licenszrendszer; 

• peer-to-peer módszer



2017 ÚJ szakstrúktúra és KKK (Képzési és kimeneti követelmények – tervezet)

• Edző alapképzési szak (BSc)

• Sport és rekreációszervezés alapképzés 

• Szakedző mesterképzési szak (MSc)

• Rekreáció 

• Humánkineziológia

• Sportmenedzser



Edző BSc (sportág megjelöléssel)

• Önálló (nem testnevelő-edző)

• 6 szemeszter

• 180 kredit

• Gyakorlatorientált

• Min. 200 óra szakmai gyakorlat /szövetség

• Specializációk

• Up/felnőtt válogatott is („szakedző”)



• Korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas 
szintű sportági szakmai felkészítése és 
versenyeztetése

• Utánpótlás és felnőtt sportolók 
edzésfolyamatának tervezése és végrehajtása

• A sportolók kiválasztása, személyiségük 
fejlesztése és teljesítményük fokozása

• Sportszervezetek sportszakmai munkájának 
irányítása, szervezése, ellenőrzése



Tudományterületek

• Sporttud. 50-80 kredit

• Egészségtud. 20-40

• Neveléstud.-pszichológia 20-40

• Társadalomtud. 15-30

• Szervezés-vezetés 15-30

• Középfokú B2 nyelvvizsga, sportvilág nyelvei



MSc szakedző

Belépés:

• Edző, tesi-edző, főiskolai szakedző

• Kredit teljesítéssel:

• Sportszervező, rekreáció és eg. fejl.; HK

• Testnevelő tanár

• 50 területből legalább 3x10 kredit



MSc

• 4 szemeszter

• Kiegyensúlyozott (40-60%)

• Min. 100 óra szakmai gyakorlat

• Felkészítés/versenyeztetés sportágban

• Sporttudomány – PhD előkészítés

• Képzők-képzője



Tudományterületek

• Sporttud. 40-60 kredit

• Eg. Tud. 15-30

• Nevelés és pszichológia 15-30

• Társdalomtud. 10-20 

• Szervezés és vezetés 10-20

• Sportszakmaival bővített nyelvvizsga



SPECIÁLIS DOKTORI FOKOZAT

• MRK – szakbizottság tervezete

• Doctor of Sport (DS) alkalmazott sporttudományok doktora 
követelményrendszerének kidolgozása folyamatban 

• Cél: a kiemelkedő színvonalú sportszakmai munkát végző 
szakemberek méltó megbecsülése, akik gyakorlati 
tevékenységüket képesek tudományos módszerrel elemezni és 
tudásukat szintetizálni

• Az eljárás 1 év


