
 

 

2017. ÉVI SZAKMAI RENDEZVÉNYEK A KIEMELT EDZŐ PROGRAMBAN 

RÉSZTVEVŐ SZAKEMBEREK KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ 

 

MET rendezvények:         kreditérték 

 

Január 19. 

 Olimpiaértékelés és teendők a csapatsportokban 

 (Bajnoki rendszer, légiósok, edzőképzés, utánpótlás nevelés.)  

 

Március: 

 2. Szülők a pálya szélén       10 

(Viselkedési normák: szülők, gyerekek, edzők; közösségformálás, szülők bevonása, 

nevelése.) 

  

16. Erőfejlesztés        10 

(amit az erőfejlesztésről tudni kell –biológia, élettan, edzésmódszertan- , gyakorlati 

ismeretek, új módszerek és eszközök az erőfejlesztésben, sportági specialitások.) 

 

Április: 

 3-4. Doppingellenes konferencia (HUNADO)    10 

 (Doppingról általában; A 2017. január 01-én hatályba lépett WADA Tiltólista 

(változások a korábbi évekhez képest), Sportolói Biológiai Útlevél Program; a 

sportolók jogai és kötelességei a doppingellenőrzéssel összefüggésben, a hatályos 

WADA Kódex, a doppingellenes tevékenység szabályozása Magyarországon; hazai és 

nemzetközi doppingellenőrzések, a HUNADO tevékenysége, a doppingszerek 

egészségre való hatása, a gyógyászati mentesség (TUE Engedély); felkészülés a 

kiemelt hazai sporteseményekre.)  

    

13. Olimpiaértékelés       5  

(Siker és kudarc a riói olimpián. Mi volt a kajak-kenu, úszás és vívás sportágak 

sikerének és az evezés és öttusa sportágak kudarcának az oka a riói olimpián.)  

   

27. Tanuljunk egymástól: Kézilabda     5 

(A Magyar Kézilabda Szövetség komplex képzési programjának bemutatása az iskolai 

kézilabdázástól a felnőtt válogatottságig.)      

 

Május: 

 11. Sportsérülések és azonnali ellátásuk - Nyíregyháza   5 

  

18. Heti 5 testnevelés óra. Áldás vagy…? (MTTOE-vel közös)  5 

(A heti 5 testnevelési óra bevezetésének szükségessége, a megvalósítás nehézségei, 

pozitív és negatív példák, a heti 5 testnevelés és a versenysportra történő kiválasztás.)
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25.  Találkozás edzőlegendákkal: Kulcsár Győző   5 

(Szakmai műhelybeszélgetés a négyszeres olimpiai bajnok mesteredzővel. Szakmai 

hitvallása, gyakorlati tanácsai.) 

 

Június: 

 2.  A sportegyesület, mint közösségformáló fórum (SOSZ-szal közös) 5 

(A magyarországi sportegyesületi rendszer áttekintése és külföldi példák. A 

fenntartható sportegyesületi működés jövője. Mit tehet egy sportklub a település 

közösségi életéért.)  

  

8. Gyorsaságfejlesztés       10 

(A gyorsaságfejlesztés módszerei, legfrissebb kutatási eredmények, sportági 

specialitások, gyakorlati ismeretek, edzésfeladatok.) 

 

15. Sporttáplálkozás 

(A táplálkozás és a sportteljesítmény összefüggése: élettani, biológiai, edzéselméleti 

háttér. Edzéstervezés és dietetika. További távlatok a sporttáplálkozásban.) 

 

Szeptember: 

 18-19. Fizikai képességek fejlesztése. Gyakorlati továbbképzés (Tata) 10 

(A képességfejlesztési sorozat – erő, gyorsaság, állóképesség – gyakorlatainak 

bemutatása hazai és külföldi szakemberek közreműködésével.)  

     

 25. Sport, egészséges életmód idős korban    5 

(Az időskor genetikai specifikumai, a sportos, egészséges életmód jelentősége idős 

korban. Az aktív sportolást abbahagyó versenysportolók időskori problémái, ajánlott 

aktivitás.)  

  

28. Sportsérülések rehabilitációjának pszichológiai támogatása 10 

(A rehabilitáció jelentős összetevője a mentális rehabilitáció. Hogy tud együttműködni 

a rehabilitációban résztvevő orvos, gyógytornász, fizioterapeuta és a pszichológus.) 

 

Október: 

 5. Megengedett teljesítményfokozó módszerek   10 

(Milyen megengedett teljesítményfokozó eljárások, módszerek ismertek: dietetika, 

krioterápia, balneológia, mentális teljesítményfokozó eljárások.) 

 

12.   Innovatív módszerek az edzéstervezésben,  

teljesítmény diagnosztikai analízis     10 

(Az edzéstervezés jelentősége a versenysportban, a teljesítmény diagnosztikai 

eredmények kiértékelése, beépítése az edzés tervezésbe.)  

  

 19. Társadalom és versenysport      5 

A versenysport társadalmi megítélése, az iskola és a média szerepe a sporttal 

kapcsolatos közvélemény-formálásban, mit tehet az edző és a versenyző a kedvező 

társadalmi megítélés érdekében.) 
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26.  Önbecsülés és teljesítmény – Pál Feri atya előadása   10 

(A népszerű, egykor maga is élsportoló, magyar bajnok lelkész előadása a hit, az 

önbecsülés és a sportteljesítmény összefüggéséről.)  

 

November: 

 2. Sportsérülések és azonnal ellátásuk - Szombathely   5 

 

 16. Budapest sportja       5 

(Budapest sportjának történeti áttekintése, tendenciák. Mi a mai helyzet? 

Sportszövetségek és sportegyesületek. Sportlétesítmény helyzet és fejlesztési tervek.)

       

 23. Találkozás edzőlegendákkal: Szántó Imre    5 

 (Szakmai műhelybeszélgetés egy nehéz helyzetben lévő sportág mesteredzőjével.) 

 

December: 

 7. Állóképesség fejlesztés      10 

(Élettan, edzésmódszerek, gyakorlatok az állóképesség fejlesztésére. Sportági, 

sportágcsoportos specialitások) 

 

11. Doppingellenes konferencia      10 

 

MSTT rendezvények: 

 

Március  

22. Tradicionális játékelemek a magyar labdarúgásban   5 

Április 

 26. Egyetemi sporttörténelem      5 

Június  

1-3. MSTT kongresszus Pécs (június 2-án betétprogramként „Kettős karrier” 

konferencia)        10 

 

Második félévi MSTT rendezvények (később megjelölendő dátumokkal): 

 

• Szívfrekvencia variabilitás a sportban és a klinikumban   10 

• Nők szerepe a sportban és a sportvezetésben    5 

• Innováció a sportban        10 

• Sportjogi konferencia        5 

 

(A programtervezetben lehetségesek változások. Friss információk keresse a 

www.magyaredzo.hu oldalon) 
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A fent említett képzési, továbbképzési eseményeken túl kreditpontokat szerezhetne az edző az alábbi 

szakmai tevékenységekkel is: 

 

• Szakirodalmi, előadói tevékenység (szakcikk, tanulmány írása a Magyar Edzőbe, a 

Sporttudományi Szemlébe, vagy szövetségi folyóiratba, felkért előadóként előadás tartása 

szakmai képzési, továbbképzési rendezvényeken.) (kreditpont az írás terjedelmének, az 

előadás súlyának függvényében) 

• Magasabb edzői képesítés megszerzését szolgáló tanulmányok folytatása. 

(Megfontolandó, hogy amíg a magasabb képesítés megszerzése iránti tanulmányokat 

folytatja, mentesüljön a továbbképzés alól.) 

• Állami nyelvvizsga megszerzése (elsősorban a sportágban használt nemzetközi nyelvből). 

Középfokú nyelvvizsga 5 pont, felsőfokú 10 pont az adott évben. 

• Számítástechnikai, informatikai vizsga (ECDL). 5 pont 

• Nemzetközi szakmai továbbképzésen, konferencián, kongresszuson való részvétel. 10 

pont, beszámolót kell írni és igazolást hozni a részvételről. 
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