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A MET tevékenysége hagyományos feladataink mellett az EMMI Sportért Felelős
Államtitkárságával kötött Együttműködési Megállapodás alapján 2017 elején
három új feladattal bővült: 1./ KEP edzők foglalkoztatása 2./ Szövetségi koordinátori
program 3./ NSR-rel kapcsolatos feladatok.

I. HAGYOMÁNYOS FELADATOK

Érdekvédelem
Az edzők érdekvédelmével kapcsolatos feladatok a KEP edzők foglalkoztatásával
kapcsolatban szaporodtak meg (sportfegyelmi ügyek, és egy-két, a szülők részéről
beérkezett panasz vizsgálata).

Edzőtovábbképzés

A Sportért Felelős Államtitkárság megbízásából októberben elkezdődött az „Edző
leszek – nincs akadály” című, kilenc rendezvényből álló konferencia sorozat,
amelyből hét esemény az év végéig le is zajlott.
1. MET edző-továbbképzési szakmai konferenciák (a KEP edzők részére
kreditszerzési lehetőséggel):
A 2017. évi továbbképzési konferenciák témáit a sokoldalúság jegyében
állítottuk össze. Két konferenciával lezártuk az olimpiaértékelő sorozatunkat.
Az év központi témája az alapképességek fejlesztése volt. Ennek keretében
rendeztünk az erő, a gyorsaság és az állóképesség fejlesztésével foglalkozó
elméleti konferenciát és a Tatai Olimpiai Központban egy kétnapos gyakorlati
továbbképzést. Foglalkoztunk utánpótlás-neveléssel, sportpszichológiával,
iskolai testneveléssel, edzéstervezéssel, megengedett teljesítményfokozó
módszerekkel és természetesen a doppingellenes küzdelemmel is.
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Az edzőtovábbképzés területén történt a legjelentősebb feladatbővülés. Miután a
Sportért Felelős Államtitkárság jóváhagyta az általunk kidolgozott kötelező,
kreditrendszerű továbbképzést a KEP edzők részére, az eddig „önkéntes” alapon
látogatott továbbképzési eseményeink kötelezővé váltak, ami jelentősen
megemelte a részvételi létszámot. Az edzők az éves továbbképzési programból
érdeklődésüktől és elfoglaltságuktól függően választhatják ki a kredit
kötelezettség teljesítéséhez szükséges eseményeket.
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„Hagyományos” feladataink maradtak továbbra is:
 Az edzők érdekvédelme
 az edzők tudásszintjének fejlesztése, edzőtovábbképzések szervezése
 a Magyar Edző folyóirat kiadása
 a MET honlap működtetése
 a MET díjak adományozása
 részvétel nemzetközi pályázatokban

Az „Edző leszek – nincs akadály” sorozat keretében 2017-ben konferenciát és
bemutató edzést tartottunk Debrecenben, Szegeden, Kecskeméten, Pécsen,
Szombathelyen, Egerben és Budapesten a Testnevelési Egyetemen. A
továbbképzési paletta tovább színesedett a „Hosszú távú sportoló fejlesztési
program” három rendezvényével és a Sportért Felelős Államtitkárság
megbízásából rendezett, a kidolgozás alatt álló Nemzeti Sportinformációs
Rendszerről szóló tájékoztatóval. A Testnevelési Egyetemmel és a Magyar
Sporttudományi Társasággal együtt tárrendezői voltunk a 47.
Mozgásbiológiai Konferenciának.

Rövid felsorolás a továbbképzési eseményekről:






Olimpiaértékelés – a csapatsportok helyzete
(január 19.)
Szülők a pálya szélén
(március 2.)
Erőfejlesztés
(március 16.)
Olimpiaértékelés – siker és kudarc
(április 13.)
Tanuljunk egymástól – kézilabda
(április 27.)
Sportsérülések és azonnali ellátásuk – Nyíregyháza (május 4.)
Heti öt testnevelésóra tapasztalatai
(május 23.)
Találkozás edzőlegendákkal – Szántó Imre
(május 25.)
Gyorsaságfejlesztés
(június 8.)
Sporttáplálkozás
(június 15.)
Képességfejlesztés – gyakorlati továbbképzés Tata (szept. 18-19.)
Sportsérülések rehabilitációjának pszichológiai
támogatása
(szeptember 28.)
Megengedett teljesítményfokozó módszerek
(október 5.)
Innovatív edzéstervezés
(október 12.)
Állóképesség fejlesztés
(december 7.)
Doppingellenes tájékoztató
(december 11.)

2. A
Sportért
Felelős
konferenciák:





államtitkárság

megbízásából

Hosszú távú sportolófejlesztési program 1.
Hosszú távú sportolófejlesztési program 2.
Hosszú távú sportolófejlesztési program 3.
Nemzeti Sportinformációs Rendszer – tájékoztató

rendezett

(június 19.)
(június 22.)
(június 26.)
(november 3.)

3. Nemzetközi konferencia:


For the Kids and with the Kids,
az iCoachKids nemzetközi pályázat keretében

(november 3.)
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EU-s nemzetközi pályázati tevékenységünk keretében „For the Kids and
with the Kids” címmel tartottunk angol nyelvű konferenciát.

4. Szakmai konzultációk a Szövetségi Koordinátori Programban:



Koncentráció és versenyfókusz
Erőfejlesztés izomhipertrófia nélkül

5. Mozgás – Biológia – Sporttudomány.
47. Mozgásbiológiai Konferencia
(társszervezőként és társrendezőként)

(április 25.)
(május 23.)

(november 16-17.)

6. Egyéb események:
MET Közgyűlés
MET Díjátadás

(április 7.)
(július 7.)

Szakmai kiadványok
Magyar Edző

Sportági Elemzések
A Sportért Felelős Államtitkárság támogatásával a Magyar Edzők Társasága és a
Testnevelési Egyetem együttműködésével született meg ez a szakmai
füzetsorozat, amely 18 sportág aktuális helyzetét elemzi tudományos módszerek
felhasználásával és ad szakmai útmutatást a jövőre vonatkozóan.

MET honlap
A MET honlapon ebben az évben több szerkezeti változtatást is végrehajtottunk.
Ennek következtében a tartalmak könnyebben megtalálhatók lettek. Az
eseményeinkről napra készen tájékoztattuk tagjainkat és a honlap látogatóit.
Újdonság volt, hogy a szakmai konferenciáink a honlapunkon a Youtube
csatornán keresztül élő közvetítésben követhetők voltak és a videofelvételek
később is elérhetőek a honlap Youtube menüpontján.

MET díjak
A 2017. évi Mesteredzői Díj pályázatra 15 érvényes pályázat érkezett be. A
Mesteredzői Kollégium a beérkezett pályázatok közül egyet sem javasolt a
Mesteredzői Díjra

3

Ó

Kibővült lehetőségeinknek köszönhetően ebben az évben a Magyar Edző
folyóiratot három alkalommal jelentethettük meg. A 2017/3 szám az „Edző leszek
– nincs akadály” projekt támogatásával készült el, megjelenítve a projekt eddig
lezajlott eseményeit. Az eddig megjelent számok kedvező fogadtatásban
részesültek mind a tagjaink, mind a sportszakemberek széles tábora részéről.
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Az Edzői Életmű Díjra 23 érvényes pályázat érkezett be. Mesteredzői Kollégium
hét pályázatot javasolt díjazni.
A MET elnöksége elfogadta a Mesteredzői Kollégium javaslatát. A díjak átadása
július 7-én, hagyományosan a Testnevelési Egyetem diplomaosztóján történt meg.
Edzői Életmű Díjban részesültek:
SZVSE

atlétika, parasport

Erdei Péter

Törekvés SE vívás, parasport

Herendi Iván

BVSC

asztalitenisz, parasport

Holló Miklós

Vasas SC

sífutás, biatlon

Tomhauser István

Ikarus BSE

atlétika

Tóth Sándor

nyugdíjas

Vízilabda

Kovács Barnabás

Magyar Sí Szövetség (posztumusz)

Az idén alapított Ormai László Díjat a Mesteredzői Kollégium javaslatára Eperjesi
László, Márton Anita edzője kapta meg.
Ó

Részvétel nemzetközi pályázatokban.
A nemzetközi pályázatokon való részvétel két okból is fontos számunkra. Egyrészt,
hogy az edzők részére még több tudást, fejlődési lehetőséget adjunk, másrészt hogy
a határainkon kívül is ismertségre, szakmai elismertségre tegyünk szert, illetve a
nemzetközi tapasztaltatokat szerezzünk.
Mint az International Council for Coaching Excellence (ICCE) tagszervezete öt
nemzetközi pályázatban vettünk-veszünk részt 2010 óta. Ezek közül kép pályázat
futott még 2017-ben.


2014-2017:



2016-2018:

CoachLearn Project
A projekt fő célja egy Európai Sportedző Keretrendszert
(European Sport Coaching Framework, azaz ESCF)
kidolgozása volt, amely az Európai Edzői Tanács és az ICCE
korábbi munkáira támaszkodva valósult meg. A Keretrendszer
ötleteket és útmutatásokat nyújtana európai partnerek
részére, hogy ennek segítségével saját területek (sportágak)
vezető rendszerét lehessen kidolgozni.
iCoachKids Projekt
A projekt – amelyben a MET-en kívül részt vesz többek között
az Ír Sporttanács, a Belga Labdarúgó Szövetség és a Holland
Olimpiai Bizottság is - célja a gyermek és ifjúsági sport
területén dolgozó edzők speciális képzése és továbbképzése.
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Antal Andor

II. KIEMELT EDZŐ PROGRAM
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Edzők Társaságát (MET)
szerződésben rögzítetteknek megfelelően a 2017. évi sportszakmai feladatainak
ellátására, valamint a Kiemelt Edző Programban (KEP) résztvevő edzők
foglakoztatására vonatkozóan támogatásban részesíti.
A MET ezen támogatás felhasználásával teremtette meg a KEP működtetéséhez
szükséges tárgyi feltételeket, állította fel a szükséges személyi állományt, dolgozta
ki és működteti a sportszakmai programokat és látja el a pénzügyi, számviteli
feladatokat.

A megnövekedett létszám további irodahelyiségek használatba vételét, irodai
bútorok, eszközök beszerzését és bérlését, illetve az egyedi feladatok új informatikai
programok bérlését tették indokolttá.
A KIEMELT EDZŐ PROGRAM gondozását 2017-től a Magyar Olimpiai
Bizottságtól a MET vette át, a programban támogatott edzők foglalkoztatását
február 1-től látja el.

A Szakmai Tervek és Beszámolók szakmai értékelését a MET és az
Államtitkárság közösen végzi, szorosan együttműködve a sportági szakszövetségek
megbízott szakembereivel. Az első, ezzel kapcsolatos egyeztetésre a szövetségi
szakemberek, kapcsolattartók és a MET között 2017. március 3-án, a Magyar Sport
Házában került sor. Az itt megtárgyalt alapelveket a MET az Államtitkársággal
egyeztetve alakította ki. A szakmai keretek és a határidők elfogadását követően a
dokumentumokat az erre a célra létrehozott kep@magyaredzo.hu címre kellett az
edzőknek beküldeni.
A negyedévente beküldött szakmai anyagok értékelései a sportági szövetségek,
illetve az Államtitkárság kijelölt szakembereivel, Fábián László MOB
sportigazgatóval a Magyar Edzők Társasága szervezésében zajlottak.
A találkozók során a beérkezett szakmai anyagok és az olimpiai felkészülés
menetének értékelésén felül szó esett az egyes sportágak - főként a Kiemelt
Sportágfejlesztési támogatásból finanszírozott – aktuális létesítmény és
sportszakmai fejlesztéseiről, terveiről is. Valamennyi résztvevő üdvözölte a
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A program indulásakor, az eljárásrendben foglaltaknak megfelelve, az
Államtitkárság javaslata alapján 198 fő került kiemelt edzőként a MET
állományába. A szerződési év során 14 további kiemelt edző került be a programba,
7 edző került ki, illetve 2 edző kikerült, majd vissza is került még ez idő alatt a
programba. 2017-ben 5 edző esetében került sor szerződés módosítására, ezek bér
változás és egyesület váltás miatt történtek.
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A KEP feladatainak ellátására a szervezeten belül a Titkárság mellett felállításra
került a Sportszakmai (2fő) és a Pénzügyi (3fő) Osztály.

Testnevelési Egyetemen szeptembertől tizenkét év után újra induló szakedzőképzést, mely jelentős motiváció az ifjú pályakezdő sportemberek ez irányú
pályaválasztásában.
Az egyeztetéseken szó esett a MET, kiemelt edzők számára szervezett
továbbképzési eseményeinek fontosságáról, illetve a szakszövetségek és a társaság
sporttudományos területeken megvalósítható együttműködéséről.
A KEP program eljárásrendjének IV/5. pontja szerint a kiemelt edző köteles részt
venni a munkáltatók által kialakított és az Államtitkárság által jóváhagyott
továbbképzési rendszerben.

A 2017-ben megszervezett konferenciákon több mint 2000 sportszakember vett
részt személyesen és majd 2500-an tekintették meg online vagy később a videó
tárban.

A kiemelt edzők részéről több jelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy az egyes
konferenciákon szívesen részt vennének, de edzőtábori vagy külföldi tartózkodásuk
miatt azon nem tudnak jelen lenni. Ezen észrevételeket figyelembe véve döntöttünk
úgy, hogy médiapartner bevonásával hang és képrögzítést csinálunk az előadásokon
és azokat online elérhetővé, majd később visszanézhetővé tesszük. Így született meg
az együttműködés az SF Média Kft.-vel.
Az online közvetítésnek volt köszönhető, hogy az utolsó két konferencián, ahol
jelentős túljelentkezés volt, nem kellett jelentkezést visszautasítanunk, hiszen egy
újabb termet megnyitva, kivetítőn követhették az előadásokat azok, akik a
nagyterembe helyhiány miatt már nem fértek be.
Egyes sportági egyeztetések alkalmával elhangzott igények és problémafelvetések
alapján dolgoztuk ki és indítottuk el áprilisban a KEP programban résztvevő 25
sportág számára megrendezésre kerülő tematikus műhelybeszélgetéseket.
A MET a továbbképzések kapcsán szoros együttműködésben van a Testnevelési
Egyetemmel. Az idén, hosszú idő után újra induló szakedző képzésre 8, a
mesterképzésre 14-szeres túljelentkezés volt. A sportági igényeket felmérve április
2-11. között négy alkalommal szerveztünk biológia előkészítőt, melyen 240 fő
vett részt.
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A felsorolt képzéseken és továbbképzéseken túl a Sportért Felelős Államtitkárság
közreműködésével lehetőségünk nyílt öt rendezvény keretében a kanadai magyar
származású sportszakember, Balyi István által kidolgozott „A hosszú távú
sportolófejlesztési program” bemutatására, valamint a program sportági adaptációs
lehetőségeinek megvitatására.
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Ezen követelményeknek való megfelelést elősegítendő a Magyar Edzők Társasága
kidolgozott egy kreditrendszerű, egységes képzési, továbbképzési rendszert.

Az eddigieken felül a MET szervezte a KEP edzők kiterjesztett üzemorvosi
vizsgálatának az elvégzését. Erre a feladatra együttműködési megállapodást kötött
az Országos Sportegészségügyi Intézménnyel. Az OSEI átköltözése miatt ennek a
lebonyolítása 2017. októbertől-decemberig terjedő időszakban zajlott.
A Kiemelt Edző Programban 2017-ben résztvevő 203 szakember mindegyike
teljesítette a szakmai tervek és beszámolók leadására vonatkozó kötelezettségét.

III. SZÖVETSÉGI KOORDINÁTOR PROGRAM

A korábban futó Utánpótlás Koordinátor program kibővítésével és átalakításával
indult a Szövetségi Koordinátori rendszer 2017. március 13-án. Az UP Koordinátor
Program az Államtitkárság javaslata alapján 2017. február 1-én 17 sportági
képviselő foglalkoztatásával indult. Az év végére további hét sportággal bővült a
program.
Az UP, majd Szövetségi Koordinátorok számára az Államtitkárság 2017. február
8-án tartott egy nyitó értekezletet, majd munkamegbeszéléseket a következők
szerint:






2017. március 20.
2017. április 3.
2017. szeptember 4.
2017. október 9.
2017. december 11.

2017-ben a MET szervezte a Szövetségi koordinátorok kiterjesztett üzemorvosi
vizsgálatának az elvégzését. Erre a feladatra együttműködési megállapodást kötött
az Országos Sportegészségügyi Intézménnyel. Az OSEI átköltözése miatt ennek a
lebonyolítása 2017. októbertől-decemberig terjedő időszakban zajlott.
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A program célja, hogy a sportágakban tapasztalható létszámnövekedéshez
kapcsolódó többletfeladatokat a szövetségi koordinátorok ellássák, illetve, hogy a
következő olimpiai ciklusra megfogalmazott stratégiai célok végrehajtásában részt
vegyenek, munkájukkal segítsék a sportszövetségek feladatellátását, valamint
kapcsolatot tartsanak az állami sportirányítási szervekkel. A koordinátorok a
szövetségek javaslata alapján, Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt
álló szakemberek, elsődleges feladatuk az irányelvek és stratégiai célok
meghatározása a felnőtt és junior (közvetlenül a felnőtt korosztály alatti) válogatott
szinteken, valamint ezen szakmai célok alkalmazása, folyamatos értékelése.
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A Szövetségi Koordinátor Program gondozását 2017-től a Magyar Olimpiai
Bizottságtól a MET vette át, a programban résztvevő sportszakemberek
foglalkoztatását február 1-től látja el.

IV. NEMZETI SPORTINFORMÁCIÓS RENDSZER
A Kormány 1377/2016. (VII. 21.) határozatában döntött a Magyarországon igénybe
vehető sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, az egyes sportágakban
végzett sporttevékenységek és sportszakmai munka támogatása, a sport szervezeti
és irányítási rendszerének hatékonyabbá tétele, és a sport területén jelentkező
stratégiai feladatok végrehajtásának egyszerűbb nyomon követése érdekében a
Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztéséről.
A program megvalósításáért felelős Emmi, Sportért Felelős Államtitkárság (SFÁT)
két stratégiai partnert vont be a megvalósításba.

A SFÁT 2017.12.27-én a Digitális Sport Kataszter fejlesztése – a Nemzeti
Sportinformációs Rendszer II. ütemének fejlesztésére Támogatói Okiratot adott ki,
melyben a MET-et mint kedvezményezett 250.000.000 forint 100%-ban vissza nem
térítendő támogatásban részesítette a feladat ellátására.

A program keretében 2017-ben megvalósult feladatok:


A MET megbízási szerződést kötött 2017. október 10-én a Scetix kft.-vel
informatikai szakmai támogatás a Nemzeti Sportinformációs Rendszer
továbbfejlesztésében feladat ellátására. Megbízott a feladatait a SFÁT és a
NISZ együttműködésének támogatásában látja el.



A SFÁT és a MET 2017. november 3-án a Nemzeti Sportinformációs
Rendszer logikai felépítését bemutató szakmai konferenciát szervezett az
érintett sportszervezetek vezetői számára. Az előadásokat 92 sportvezető és
sportági képviselő hallgatta meg.

V. „EDZŐ LESZEK - NINCS AKADÁLY” PROGRAM
A Magyar Edzők Társasága az edzői hivatás népszerűsítése érdekében 2017.
szeptembertől az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága támogatásával „Edző
leszek – nevelek” címmel program- sorozatot indított. A programban kiemelt
figyelmet kapott az olyan edzői módszerek, intézkedések bemutatása, amelyek
elősegítik az edzői hivatás megkedveltetését a fiatalok körében, elősegítik a
hátrányos körülmények között élő gyermekek sport általi felzárkóztatását és
megnyitják előttük az edzői hivatáshoz vezető utat is. A későbbiekben a programot
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A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja 2016. december 21., utolsó
napja 2018. december 31.

SZAKMAI JELENTÉS a MET 2017 évi tevékenységéről

Az előzetes tervek szerint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)
végzi a program informatikai fejlesztését, míg a sportszakmai specifikációk
kidolgozásában és a program bevezetésében a Magyar Edzők Társasága (MET) lesz
az együttműködő.

„Edző leszek – nincs akadály” címre módosítottuk, ezzel is hangsúlyozva, hogy
mennyire fontosnak tartotta a program felhívni a figyelmet azokra a nehézségekre,
amelyek a hátrányos helyzetű fiatalok számára megnehezítik az edzői pálya
megismerését és választását.
A program bemutatta az edzői életpálya céljait, feladatait és értékeit a középiskolás
és fiatal felnőtt korú aktív sportolók részére is, akik kedvet és elhivatottságot
éreznek az edzői munka iránt.

Októbertől februárig kilenc alkalommal, kilenc városban (Debrecen, Szeged,
Kecskemét, Eger, Szombathely, Pécs, Budapest, Érd, Nyíregyháza) rendeztük meg
az eseményt testnevelő tanári és edzőszakos egyetemi, főiskolai hallgatók, az edző
pálya iránt érdeklődő sporttagozatos és sportiskolás középiskolás fiatalok
részvételével, valamint olyan hátrányos körülmények között élő fiatalok
bevonásával, akik nehéz helyzetük ellenére is elkötelezettek a sport iránt.
A program sport-nagykövete a Nemzet Sportolója, a háromszoros olimpiai bajnok
vízlabdázó, dr. Kárpáti György volt.

A konferencia helyszínek és időpontok:










Debrecen
Szeged
Kecskemét
Szombathely
Pécs
Eger
Budapest
Érd
Nyíregyháza

(október 3.)
(október 17.)
(október 26.)
(november 14.)
(november 23.)
(november 28.)
(december 6.)
(2018. január 16.)
(2018. február 13.)

(Az „Edző leszek – nincs akadály” program szakmai jelenését lásd külön
dokumentumban)

Budapest, 2018. május 10.

Molnár Zoltán
elnök
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A program tapasztalatairól a Magyar Edzők Társasága beszámolt a Magyar Edző
folyóirat 2017/3 és 2018/1 számaiban.

SZAKMAI JELENTÉS a MET 2017 évi tevékenységéről

A cél végső soron a fiatalok érdeklődésének felkeltése, ösztönzése, tevékennyé tétele
volt az edzői hivatás kultúrájának bemutatásával. A program a Magyar Edzők
Társasága oldalán, és önálló Facebook oldalon is elérhető volt.

