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Ünnepi elnöki
üzenet
Molnár Zoltán

25 év ... az 1993-ban
kitűzött célok ma is érvényesek

1993-at írtunk. Alig voltunk túl a rendszerváltáson – vagy talán még el sem kezdtük
– és mindenki csodát várt az új időktől. Volt,
ahol a csoda el is érkezett, de nem a sportban. Ma már látható, hogy a sport a rendszerváltozás egyik legnagyobb vesztese lett.
Megszűnt a közvetett állami támogatás – a
széteső gazdaság kihátrált a sport mögül
–, sorra szűntek meg a sportegyesületek,
felszámolták a sportpályákat. Az edzői állományt is súlyos csapás érte. A sportegyesületek korábban sok főállású edzőt foglalkoztattak. Támogatás hiányában az egyesületek
kénytelenek voltak elsősorban az edzők foglalkoztatásán, bérén spórolni. Az edzőképzés is rossz irányba fordult. A TF elvesztette
szakmai primátusát a képzésben, bevezették
az OKJ-s edzőképzést, ami – tisztelet néhány
kivételnek – a képzés színvonala miatt felhígította a szakmát.
Ebben a helyzetben érezte úgy néhány kiváló, a sportért, a szakmáért aggódó edző,
hogy ideje valamit tenni az edzők, a szakma érdekében. A lelkes csapat – élükön az
egykori kiváló magasugróval, később sikeres
edzővel Tihanyi Józseffel és a nagy edzői,
módszertani és sportvezetői tapasztalattal
rendelkező Mónus Andrással és Harsányi
Lászlóval – a Testnevelési Főiskolán tartott
alakuló közgyűlésen megalakították a Magyar Edzők Társaságát. Olyan kiváló szakemberek csatlakoztak az új szervezethez, mint
Adamik Ferenc, Bild Katalin, Bejekné Förstner Klára, Halmos Imre, Istvánfi Csaba, Lemhényi Dezső, Ormai László és még hosszan
lehetne sorolni a kiválóságokat.
Az 1993-ban megalakult szervezet alapszabályában foglalt célok ma is érvényesek.
Érdekvédelem, az edzők szakmai tudásának karbantartása és fejlesztése, az edzői
hivatás népszerűsítése, az edzők szakmai,
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erkölcsi és anyagi elismerésének növelése.
Ma is ezek a célok szerepelnek az alapszabályunkban. A Magyar Edzők Társasága (MET)
az elmúlt negyedévszázad alatt a magyar
sport egyik legerősebb civilszervezetévé
fejlődött. Köszönhető ez a mindenkori vezetők áldozatos munkájának, kitartásának,
kreativitásának. Hosszan lehetne sorolni
azokat a kezdeményezéseket, amelyek a
Társaságtól indultak és ma már természetes
részei az edzők anyagi és erkölcsi elismerésének. A MET kezdeményezője és élharcosa
volt az edzők Gervich-sportösztöndíjának, az
Edzői Olimpiai Járadéknak, a Kiemelt Edző
Programnak. Amikor az állami sportvezetés
2001-ben megszűntette a Mesteredzői Díjat, mint az edzők állami elismerését, a MET
azonnal felvállalta a Díj további gondozását. Létrejött a legkiválóbb szakembereket
tömörítő Mesteredzői Kollégium, amely a
mai napig kizárólag szakmai értékek alapján tesz javaslatot a Díj odaítélésére. Ez ma
a legmagasabb szakmai elismerés. Létrehoztuk az utánpótlás-nevelésben kiváló, iskolateremtő edzők elismerését az Edzői Életmű
Díjat és legutóbb a szakmai grémium ítélete
alapján a fiatal, feltörekvő edzőket jutalmazó Ormai László Díjat.
Amikor 1996-ban egy kormányrendelet
megszűntette az edzők kötelező továbbképzését, a MET volt az első, aki felemelte szavát a döntés ellen és haladéktalanul lépéseket tett a továbbképzés pótlására. Eleinte
évente csak néhány, később már jelentős
számú továbbképzési eseményt rendeztünk.
Ezek száma ma már meghaladja az évi két
tucatot. Általánosan elismert szakmai tevékenységünknek és hírnevünknek is köszönhetően 2017-től az EMMI Sportért Felelős
Államtitkárságával kötött együttműködési
szerződés alapján komoly állami megbízatásokat kaptunk. Mi lettünk a Kiemelt Edző

Program szakmai és adminisztratív lebonyolítói. Az állami sportvezetés támogatásával
a KEP edzői részére a Testnevelési Egyetemmel együttműködve kötelező szakmai
továbbképzést tartunk. Működtetjük a Szövetségi Koordinátor Programot. A korábbi
Mesteredző újságból 1997-ben létrehoztuk
a Magyar Edző szakmai folyóiratot, amelyet
méltán tartunk – nem csak mi – a magyar
sport jelenlegi legszínvonalasabb időszaki
kiadványának.
Munkánk során szoros és eredményes munkakapcsolatot alakítottunk ki a mindenkori
állami sportvezetéssel. Együttműködési
szerződésünk van a Testnevelési Egyetemmel és éppen az ünnepi közgyűlésünkön
kötjük meg a megállapodást Magyar Olimpiai Bizottsággal. Szoros a munkakapcsolatunk a Magyar Sporttudományi Társasággal, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos
Egyesületével, a Sportegyesületek Országos
Szövetségével, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal és nem utolsó sorban a sportági
szakszövetségekkel.
Voltak nehéz éveink is, de mindig sikerült felülkerekedni az esősorban anyagi nehézségeken. Hogy büszkén számolhatunk be az
elmúlt 25 év munkájáról, eredményiről, köszönhető a mindenkori támogatóinknak, az
állami sportvezetésnek, a MOB-nak, szponzorainknak és tagjainknak is, akik tagdíjukkal hozzájárultak működésünkhöz, céljaink
megvalósításához.
Köszönjük az anyagi és erkölcsi támogatást,
az elmúlt 25 évet!
Molnár Zoltán
elnök

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!

Interjú Molnár Zoltánnal, a MET elnökével

A versenyző és az edző
a főszereplő

„A statisztikai adatok lesújtóak, évről évre mind
drámaibb módon csökkent az edzők, a számukra munkalehetőséget biztosító sportszervezetek, s velük maguknak a sportolóknak a száma,
az utánpótlás korosztályok veszteségeiről nem
is beszélve … A sportpályákon a nehézségek ellenére megmaradtak egzisztenciális bizonytalansága fokról-fokra nő. A személyi- és anyagi-,
valamint szervezeti gondok következtében a
szakmai-módszertani tevékenység általánosságban háttérbe szorult, az edzők szervezett
keretek között történt, korábban kötelező képzése megszűnt. Summa summárum: az edzői
hivatás becsülete leértékelődött. Mindezt látva,
s a helyzet sürgős orvoslásának igényét érezve,
1993 szeptemberében szerény keretek között,
mindössze 51 alapító taggal szerveződött meg
a Magyar Edzők Társasága.”
– Ez bizony eléggé lesújtó képet fest a korabeli viszonyokról. Ma mit lehet elmondani az
edzők helyzetéről?

Negyedszázados jubileumához érkezett a
Magyar Edzők Társasága (MET). Ilyenkor óhatatlan a visszatekintés: mi minden történt a
szervezet életében az elmúlt 25 év során? Mi
az, aminek feltétlenül örülnünk kell és melyek
azok a területek, ahol még jócskán van tennivaló. A mérlegkészítésére a legilletékesebbet, Molnár Zoltán elnök urat kértük meg, aki
2013 óta első embere a Magyar Edzők Társaságának, előzőleg tíz esztendőn keresztül pedig az alelnöki feladatokat látta el.
Aki ismeri a sportéletet, az pontosan tudja
azt is, hogy a sportsikerek mögött rengeteg
szereplő húzódik meg. De van két főszereplő: a versenyző és az edző. Nélkülük ez nem
megy – hangsúlyozta a beszélgetés legelején
Molnár Zoltán elnök. – Ezért is vagyunk hálásak annak az ötvenegy embernek, akik annak
idején alapítói-életre hívói voltak a Magyar

Edzők Társaságának, akik valamennyien évtizedeken keresztül dolgoztak a magyar sportsikerekért. Fontos tudnunk, hogy amikor ők a
MET-et megálmodták, milyen viszonyok uralkodtak a magyar sportban és melyek voltak a
kezdeményezésük mozgató rugói. A legfőbb
indíték az, amely a mai napig nem változott:
mindenki szeretné, hogy a magyar sport
eredményessége továbbra is megmaradjon –
itt elsősorban a sikeres olimpiai szereplésre
gondolunk. Mindenkinek az a vágya, hogy az
emberek szeressék a sportot, mert a sport
egy alapvetően jó dolog.
Itt az elnök úr azt kérte, idézzük szó szerint
Gallov Rezsőnek, a Magyar Edző című szakfolyóirat korábbi főszerkesztőjének 1993-ban
írott szavait, amelyek a MET életre hívása idejének viszonyait idézik fel.

Az alapítók valamennyien csak dicséretet
érdemelnek! Ami pedig az Edzők Társaságát illeti, annak mindenkori vezetése folyamatosan küzdött az edzők, az edzői munka
megbecsüléséért. Évtizedekkel előbb csak
ámuldoztunk arról hallva, hogy vannak országok, amelyek az állami költségvetés
terhére foglalkoztatták az edzőket. Legjobb
példaként Angliát és Franciaországot említhetem. Magam is jártam két alkalommal a
British Sport Councilnál. A náluk 1996-ban
volt drámai helyzet – amikor mindössze egy
aranyérem jutott Nagy-Britanniának – óta
olyan szinten tartják rendkívül fontosnak az
edzők munkáját, hogy állami alapból fizetik
az edzőket, de a munkájukat is hihetetlen
aprólékossággal figyelemmel kísérik. Az,
hogy mára nálunk van 220 kiemelt, államilag megfizetett és támogatott edző, az
önmagában is óriási dolog. A másik oldalt
a képzés és továbbképzés ügye jelenti. Igaz,
hogy csak tavaly, de mégis elindult a TF-n
(TE-n) a levelező szakedző képzés, amiben
Mocsai Lajos rektornak elévülhetetlen érdemei vannak. A levelező képzés korábbi
megszüntetése ugyanis azt jelentette, hogy
az élsportolók tíz évig nem tudtak diplomához, magas szintű tudáshoz jutni. Tény, hogy
a napi két edzés, a versenyek és egyéb kötelezettségek mellett ők csak levelező úton
képesek szakedzői diplomát szerezni. Márpedig a magyar sport érdeke, hogy az élsportolók minél nagyobb hányada az edzői
pályán maradjon. Az, hogy a kiemelt programokban foglalkoztatott edzők 50 százalé-
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kénak jelenleg nincs diplomája, az nem az
ő igénytelenségüket bizonyítja. Egyszerűen
nem volt módjuk ennek megszerzésére.
– A MET az elmúlt negyedszázadban a lehetőségein belül sokat tett a negatív alaphelyzet
enyhítéséért.
Szervezetünk megszámlálhatatlanul sok
konferenciát szervezett, amelyeknek kettős
célja volt. Az egyik az, hogy tudást, szakmai
ismereteket juttattunk az érdekeltek számára, a másik pedig az volt, hogy felhívtuk a
figyelmet a hiányosságok pótlásának fontosságára, szükségességére. Ezért a legnehezebb időszakokban is megrendeztünk
egy-egy szakmai konferenciát, hogy lássák
az emberek: konkrét tudás nélkül ez nem
megy. Folyamatosan tudatosítanunk kell a
fejekben, hogy a világ sportja dübörög! Ha
valaki világszínvonalú eredményeket akar
elérni, ahhoz világszintű edzői munkára van
szükség. A tudományok ismerete elengedhetetlen. Jó példa erre a kétszeres olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron esete, aki
mögött tudós szintet felmutató csapattagok
állnak. Tehát a kitűnő edzői munka önmagában már nem elég, szükség van a társtudományok világszínvonalú ismereteire és
alkalmazásaikra is. A jó edzőnek adaptálnia
kell, ha a csapathoz tartozó pszichológus
vagy dietetikus mond valami hasznosat.
– Ma összehasonlíthatatlanul könnyebb az edzők
helyzete, ha tovább akarják magukat képezni.
Igen, de a presszió is sokkal jobban nehezedik rájuk, mint évtizedekkel korábban. Akkor
el kellett menni a könyvtárba, ma szinte
„fürödni lehet” az igényes edző munkájához elengedhetetlen, az internet jóvoltából
szinte ránk zúduló információk áradatában.
A legjobb élsportolók szinte napról napra
döntenek meg korábban mozdíthatatlannak hitt rekordokat, ami azt igazolja, hogy
valamit nagyon tudnak. Sokan szeretnék legyintéssel elintézni az etióp vagy a kenyai
futók eredményeit azzal, hogy a gének, meg
a 2000 méter fölötti készülés lehetősége
stb. Pedig ez messze nem így van. Annak a
kenyai fiúnak, Eliud Kipchogénak aki közel
két óra alatt tette meg a maratoni távot, az
edzőjének, Patrick Shangnak sok éven át
folytatott, minőségi tanulmányai is benne
vannak az elért eredményekben. Két amerikai diploma megszerzését követően Kenyában ötéves stúdiumokra volt szüksége az
ottani edzői diploma kiérdemléséhez.
– Elmondhatjuk e tények ismeretében, hogy a
világszínvonalú eredmények elérésnek kulcsa
az edző?
Ezt egyértelműen kijelenthetjük. De van itt
egy másik tényező is, amit nem lehet elhall-
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gatni! Az lenne a jó, ha minden testnevelő tanár egy személyben edző is lenne! A
testnevelő találkozik először a gyerekekkel,
akik rajta keresztül szerzik a sportról az első
benyomásaikat. Ha valaki fel tudja kelteni
az érdeklődésüket a sport iránt, az a testnevelő tanár. A sport megszerettetésénél
ugyancsak ő a főszereplő. Egyértelmű, hogy
a kulcsszereplőket, a testnevelőket be kell
vonni ebbe a munkába.

lakoznának egy olyan szervezethez, mint a
Magyar Edzők Társasága, ami egyben egyfajta szakmai kontrollal is együtt járhatna.
Szabályozni kell végre, hogy kik és milyen
iskolai végzettséggel, milyen munkakörökben dolgozhatnak. Utoljára 2004-ben jelent
meg ezeket a fontos kérdéseket szabályozó
rendelet. Az edzők munkájának szabályozása alapvető követelmény, hiszen gyerekeinkkel ők foglalkoznak.

– Megint eljutottunk oda, hogy a TF (TE) szerepe vitathatatlan …

– A MET komoly lépést tett a nemzetközileg is
elismerést kiváltott etikai kódexének kiadásával.

A MET már évek óta azt hirdeti, hogy a TF
súlya óriási, a jelentőségét, a primátusát
nem lehet eléggé hangsúlyozni! Végre eljutottunk oda, hogy a TF épül-szépül, hogy
folyamatosan beindulnak azok a képzések,
amelyek sok éven át nagyon-nagyon hiányoztak. Van esély, és itt nem csak a kiemelt
edzői programokra gondolok, hanem a Gerevich-ösztöndíj rendszerre és az utánpótláskorúak támogatására is. Összességében
nem kevesebb, mint 700 edző kap az állam
részéről valamilyen címen kiemelt támogatást. Ezzel szemben sajnos, nem mondhatjuk el, hogy a magyar sport az elmúlt ötven évet véve alapul, hasonló színvonalon
teljesít. Sőt, annak ellenére, hogy 2010-től
megkülönböztetett figyelem és hatalmas
központi támogatás áramlik a sportba, mindenkinek sokkal többet kellene tennie, akinek ezen a területen bárhol felelőssége van.

Igen, de ezt be is kellene tartani. Etikai
ügyekben az edzői közösség jobban járna,
ha zárt körben, többek között a bulvársajtó kizárásával intézné a felmerülő problémákat. Jelenleg azonban még nem rendelkezik a MET a szükséges jogosítványokkal,
de mielőbb fel kellene hatalmazni társaságunkat ezekkel. Köztestületi vagy kamarai
státuszt kellene ehhez kapnunk. Mi csak a
pozitív oldalon tudunk lépni. Életmű díjakat
és mesteredzői kitüntetéseket ítélünk oda,
amelyek jelentőségét nem tudom eléggé
hangsúlyozni. A negatív esetek megítélésénél viszont legfeljebb ajánlásaink lehetnek.
Pedig az edzői közösség kontrollja az etikai
vétségek esetében sokat jelenthetne.

– A riói olimpia eredményei sem igazolták
vissza a 2010 óta nagyságrendekkel megváltozott állami támogatást.
A 2016-os olimpián nagyon szép aranyérmeket is szereztünk, de a csapat átlaga bizony elég szegényesre sikeredett. Volt olyan
olimpia a közelmúltban, a küldöttség tagjainak fele pontszerző helyen, az 1–6. helyek
egyikén végzett. Most meg hol vagyunk? A
küzdősportokat és a csapatsportokat is lassan az eltűnés veszélye fenyegeti. Azt, hogy
egyik kézilabda csapatunk sem jutott ki Rióba, ezt nehéz elfogadni. Jó lenne, ha minél
több csapatunk ott lehetne a 2020-as olimpián, mert egészen más az olimpiai csapat
megítélése válogatottjaink jelenléte esetén.
– Milyen a Magyar Edzők Társaságának elfogadottsága az edzők köreiben?
Az önmagában örvendetes tény, hogy van
ötszáz olyan tagunk, akik kötődnek a METhez, fizetik a jelképes tagdíjat, rendszeresen
részt vesznek a programjainkon! De hol van
a tudomásunk szerint többtízezer, edzőként
dolgozó sportember, akikről nem tudjuk,
milyen színvonalú munkát végeznek? Róluk elég felszínesek az ismereteink, pedig
jó lenne, ha közülük is minél többen csat-

– Az ünnepi közgyűlésen ott lesz a MET alapítóinak többsége is.
Igen, ez biztos. Azt szeretnék, ha örökös tiszteletbeli tagjaink lennének, mert valamen�nyiüknek köszönettel és hálával tartozunk.
Nem csak mi, hanem az egész magyar sport.
Így vagyunk az edzőkkel is, akik ma már rendszeresen ott vannak a jutalmazottak között
– ez sem volt mindig így. Az is e 25 év alatt
történt, hogy ma már van kiemelt edzői program, amelyben 220 szakember kap magas
edzői honoráriumot. Természetesen e döntések nagy többsége a sportot vezető állami
szervezetek jóvoltából születhetett meg, de a
MET mindig ott volt a döntések előkészítésénél. Mindig próbálkozunk valami újat hozni a
rendszerbe. Most például azt szeretnénk elérni, hogy a Nemzet Sportolója cím odaítéléséhez hasonlóan lehessenek olyanok is, akik
megkapják a Nemzet Edzője büszke címet!
Hogy az edzők is kaphassanak életjáradékot,
s amennyiben meghalna bármelyikük, az özvegye is részesülhessen abban. A valóban jó
edzők ugyanis hihetetlenül sok és nagy áldozatot hoznak, s ezt csak akkor tudják tartósan
vállalni, ha ott van mögöttük a család feltétlen és hosszú távú támogatása.
– A Nemzet Edzője cím odaítélése felé vezető
úton tavaly már történt egy komoly lépés.
Igen, egy sikeres, figyelemfelkeltő előadássorozattal végigjárhattuk az ország számos

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!
felsőoktatási intézményét, amelyek kivétel
nélkül az edzői munka fontosságára, szépségére, sokszínűségére igyekeztek ráirányítani a figyelmet. Nyíregyházára eljött dr.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is,
megerősítve ennek a kezdeményezésünknek a fontosságát. Ezek óriási előrelépések
azokhoz az időkhöz képest, amikor sok éven
keresztül a MOB főtitkáraként magam is
szinte kizárólag a létfenntartással kapcsolatos kérdésekkel, folyamatos „tűzoltással”
voltam kénytelen foglalkozni. Ennek az időnek vége. 2010-től a magyar sport minden
területen tisztességes bánásmódban részesül. Ma senki ne hivatkozzon arra, hogy
nincs elég pénz. A 2008-as pekingi olimpiát
követően az 1,8 milliárdos éves költségvetésből – valamiféle büntetésből – 1 milliárdot elvontak. Ma ilyesmi nem történhet
meg. Immár nyolc éve kiemelt támogatásban részesül a magyar sport és ennek már
eredményekben is jelentkeznie kellene. Sokáig már nem lehet elvárni a türelmet, bizonyításra, eredményekre van szükség. Sajnos,
vékony az élvonal, egyre több, egyszemélyes sportágunk van, ami nem jó irány.
– A válogatott csapataink eredményességében egyértelműen tapasztalható visszaesésben véleménye szerint mekkora szerepe van a
külföldi játékosok inváziójának?
Ezt a kérdés egyértelműen szabályozni
kell annak szem előtt tartásával, hogy legfontosabbak a magyar válogatottak érdekei. Addig nem lehet beszélni színvonalas
labdajátékokról, amíg nem lesz minőségi
magyar válogatott. A magyar sportfejlesztésének érdekében mindent a válogatottak
– és nem csak a csapatsportokról beszélek!
– eredményessége érdekeinek kell alávetni.
Ha azt látjuk, hogy a tehetséges magyar fia-

talok nem kapnak játéklehetőséget, mert az
idősebb külföldiek elveszik előlük azt, akkor
előbb-utóbb szabályozni kell a számukat.
Biztos, hogy szükség van rájuk, de csapatonként mondjuk nem 6–8, hanem kettő vagy
három. Olyan döntést kell hozni, amelynek
hatására a fiatalok a jelenleginél sokkal
több játéklehetőséghez jussanak. Még akkor
is, ha pillanatnyilag nem ütik meg a helyüket elfoglaló külföldiek tudásszintjét.
– Ön tíz évnyi alelnökség után öt éve vezeti a
Magyar Edzők Társaságát. Mi az, ami ebben az
időszakban nagy örömére valósult meg és mi
nem sikerült úgy, ahogy szerette volna?
Ami 2017-ben szervezetünkkel történt, azt
az együttműködési megállapodást, amit az
EMMI Sportért Felelős államtitkárságával
kötöttünk, azt óriási pozitívumnak értékelem. A korábbi években nagy nehézségek
árán tudtunk csak lebonyolítani a képzési
programjainkat, ma már köszönhető az állami támogatásoknak kredites rendszerben
képezhetjük az edzőket. Dr. Szabó Tünde
államtitkár asszony folyamatosan számít
a munkánkra. Rendszeresen kapunk olyan
megbízatásokat, amelyek az edzőtársadalom tevékenységével kapcsolatosak. A korábbi évek lehetőségeihez képest a Magyar
Edzők Társasága átkerült egy másik dimenzióba! Tavaly is nyertünk el olyan pályázatokat, amelyek az edzői pálya népszerűsítését
szolgálták. Nagyon jelentősnek tartom azt
a megbízatást, amely egy kreditrendszeres továbbképzési lehetőséget kínál a 220
kiemelt edzőnk számára. Ezekre a programokra nem csak a kreditrendszerben való
kötelező részvétel miatt jönnek, hanem
azért is, mert a konferenciák az ott felvonultatott tudásanyag miatt igen népszerűek.
Nem egyszer már a Sportok Háza nagyterme

mellett a kisteremben is vetítenünk kellett
a nagyteremben zajló előadásokat, amelyeket egyenesben is közvetítünk és feltesszük
a youtube csatornára is, hogy minél többen
elérhessék ezeket. Időszakos szakfolyóiratunkat, a „Magyar Edző” példányait pillanatok alatt elkapkodják. ami pedig az életmű-,
illetve mesteredző kitüntetéseinket illeti,
ezek iránt is egyre fokozódik az érdeklődés.
Mindez azt bizonyítja, hogy a Magyar Edzők
Társasága egy komoly szakmai tekintéllyel
rendelkező szervezetté erősödött az évek
során. A cikk megjelenésének idejére már
megkötjük az együttműködési szerződésünket a Magyar Olimpiai Bizottsággal is. A
Testnevelési Egyetemmel is közösen dolgozunk. E témák többsége az edzők képzését,
illetve továbbképzését hivatott szolgálni.
Tevékenységeink közé tartoznak az edzők
munkáját minősítő, bizonyos szakmai kontrollok, amelyek elvégzésére szintén megbízatást kaptunk. A 220 kiemelt edzővel az
utóbbi három év során napi kapcsolatot alakítottunk ki. Kilenc főállású munkatársunk
dolgozik a MET minél sikeresebb teljesítménye érdekében. Jóleső érzés belegondolni:
honnan indultunk és hová jutottunk. Közérdek fűződik hozzá, hogy a többi tízezer edző
tevékenységéhez is közelebb kerüljünk, legyen rálátásunk az ő munkájukra is. Ez az ő
közérzetüknek is jót tenne, ha – nevezzük
szakfelügyelői rendszernek – ez a kapcsolat
létrejönne és megerősödne.
– Mitől függ leginkább, hogy ez az új kapcsolatrendszer kialakulhasson?
Elsősorban a sportági szakszövetségek hozzáállásától. Ha ők ezt támogatnák, megvalósulhatna. Ők a kulcsfigurák, hiszen az egyes
sportágak életéért a szakszövetségek – elsősorban az elnök, a főtitkár és a kapitány
– felelnek. Őket kellene meggyőznünk arról,
hogy ez a bizonyos szakmai kontroll rendszer
kiépítése egyértelműen szolgálná az edzők
munkájának fejlődését, értékesebbé válását.
Ez a fajta kommunikáció jelenleg hiányzik,
pedig ez egy új, komoly lehetőség, amely a
magyar egyetemes sport érdekeit is szolgálná. Bízom benne, hogy ennek is eljön az ideje!

Jocha Károly
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Dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára

Tisztelt Olvasók! Kedves Sportbarátok!
Először is engedjék meg, hogy szívből gratuláljak a Magyar Edzők Társaságának fennállása 25. évfordulója alkalmából!
Egy ilyen évfordulónál, érdemes megállni, kicsit visszanézni és számot vetni: honnan indultunk, milyen célkitűzésekkel és mit értünk el.
Azt gondolom a magyar sportban rengeteg változás történt, amely erre késztette a
sport területén működő szervezeteket is. A
Magyar Edzők Társasága mindig úgy felelt
meg a kihívásoknak, hogy soha nem tévesztette szem elől a magyar sport, a magyar
edzők érdekeit. Ha végignézzük az elmúlt
25 év rendkívül mozgalmas volt a hazai
sportéletben, 2010 óta pedig a fejlődés útjára léptünk és talán nem túlzás azt állítani,
hogy sorsfordító, hosszútávon ható döntések, események vannak a hátunk mögött.
Gondoljunk csak bele! A sport 2010 óta kiemelten támogatott stratégiai ágazat lett
Magyarországon, átalakult a sportfinanszírozás, illetve az irányítás rendszere, számos
szakmai program indult és felértékelődött a
szakmai szervezetek szerepe. Régi adósságot
törlesztve, eredményes versenyzőink mellett
a hazai edzők és sportszakemberek munkájának anyagi és erkölcsi megbecsülését célzó programokat indítottunk. Magyarország
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pedig nem pusztán eredményes sport nemzet, de
nagyszabású nemzetközi
sportesemények profi szervezőjeként is bemutatkozott az egész világnak.
A magyar sportpolitika, a
magyar sport sikereihez
összefogásra volt és van
szükség, arra hogy sportolók, sportvezetők, szakmai
szervezetek, egyesületek,
illetve országos szövetségek szorosan együttműködjenek és a kitűzött célokért együtt dolgozzanak.
A magyar kormány nagyra becsüli és értékeli az
edzők, a háttérben dolgozó
sportszakemberek munkáját, ami a sporttámogatási
rendszerben is kifejeződik.
Az Edzői Életút Program
egy olyan átfogó komplex
juttatási rendszer, amely
közvetve vagy közvetetten
biztosít anyagi támogatást az edzőknek, valamint
olyan életpálya modellt jelent számukra,
amellyel az edzői pályán és itthon tarthatók.
A Kiemelt Edző Programból, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjból és az Utánpótlás Edző
Programból egymásra épülő Edzői Életút
Program a magyar edzői szakma tekintélyének helyreállítását, a szakemberek anyagi és
szakmai megbecsülését szolgálja.
Külön öröm számomra, hogy ebben a munkában a Magyar Edzők Társasága a kezdetektől
fogva partnerünk volt, így az edző-szakmai
szempontok még erőteljesebben érvényesülhettek a programok kidolgozása során.
Az edzőképzés terén is mérföldkőhöz érkeztünk az elmúlt években, hiszen 15 év után
újra külön indult testnevelő- és szakedző
képzés a Testnevelés Egyetemen.
Ezzel újabb előrelépés történt az edzői
szakma presztízsének emelése felé, hiszen
azzal, hogy a felsőoktatás keretei közé került, a mennyiségi edzőképzés helyett a minőségi edzőképzés került az előtérbe.
A Magyar Edzők Társaságának feladataiból
adódóan szinte kötelessége együttműködni
az edzők képzése, továbbképzése területén a
Testnevelési Egyetemmel, hiszen nem csak a
két szervezet, hanem az egész magyar sport
sikerességéről, jövőjéről van szó. Előremuta-

tó az a szakmai partnerségi megállapodás,
amely az oktatási, kutatási együttműködés
intézményesítését és a szakmai kapcsolatok
elmélyítését, jogi keretrendszerét foglalja
magába, biztos módszertani, valamint tudományos hátteret teremtve a mi edzőket
támogató szakmai programjainak is.
A MET azonban nemcsak az oktatásban és
továbbképzésben, az állami finanszírozású
programok lebonyolításában vállal szerepet, hanem a civil, szövetségi és az állami
sportirányítás közötti együttműködésben is,
a szövetségi koordinátorok foglalkoztatásával, akik összekötő, egyeztető funkciót töltenek be az adott sportág optimális működési feltételeinek megteremtése érdekében.
Részt vállalnak továbbá a sportági edzőtovábbképzési programok szervezésében,
a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel
összefüggő sportági feladatok ellátásában,
valamint az államtitkárság által finanszírozott különböző programok szakszerű
sportági adaptációjában, valamint azok
lebonyolításában, mint például a Gerevich
ösztöndíj, az edzői életút programok vagy
épp a Héraklész program.
A MET 25 évvel ezelőtt néhány tucat taggal
alakult, mára azonban közel 1200 tagja van:
olimpiai sportágak, szabadidősport, fogyatékosok sportja, és nem olimpiai sportágak
edzői. Az ő képviseletük, érdekeik védelme
a Társaság egyik legfontosabb küldetése,
amely egzisztenciális-, sportszakmai-, etikaiés jogi érdekképviseletet is jelent.
A MET célja, hogy hazai sportélet bármely területén dolgozó szakember számára sportszakmai, tudományos – módszertani, érdekvédelmi
fórumot teremtsen, ösztönözze a sportszakember-képzést és továbbképzést, a sporttudomány fejlesztését és népszerűsítését.
Azt gondolom a MET ma pótolhatatlan szerepet tölt be a magyar sportéletben, hiszen
szerteágazó tevékenységével az edzői szakmát szolgálja, fejleszti és óvja. A felelőssége ennek a munkának hatalmas, hiszen az
edzők, testnevelők, sportszakemberek kezébe adjuk a következő generációt és velük
a magyar sport jövőjét. A cél pedig tudjuk
nem kisebb, mint eredményes sportnemzet
mellett sportoló nemzetté is válni. Ehhez
pedig elengedhetetlen a magyar edzők
szaktudása, elhivatottsága, és a Társaság
elkötelezett építő munkája.
Ezúton is köszönöm ezt a Magyar Edzők
Társaságának és minden edzőnek, sportszakembernek!

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!

Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke
kiváló sportteljesítmény meghatározó ös�szetevője. A 2016. évi Riói Olimpiát értékelő
konferenciánkon az edzőket „aranytojást
tojó tyúkoknak” nevezte, akiket támogatni,
védeni kell. Nyomatékosan kihangsúlyozta,
hogy minden edző köteles igénybe venni a
szaktudományok által nyújtott segítséget.
Példaként a nemrég elhunyt háromszoros
olimpiai bajnok csapattársát, Kulcsár Győzőt hozta fel, aki 68 évesen is képes volt
beülni a TF-en a hallgatók közé a szakedzői
minősítés megszerzéséért. „Arccal az edzők
felé, az edző a siker letéteményese” mondta.
Az edzőiről mindig nagy szeretettel és elismeréssel emlékezett meg. Egykori mesteréről, Szőcs Bertalanról így emlékezett meg
a Magyar Edzőben: „Szerencsésnek érzem
magam, hogy Szőcs Bertalan mesteredzővel 55 évet tölthettem el ugyanabban a
klubban és ezen belül 16 évig a tanítványa
lehettem.”

Tisztelt Elnök Úr!
25 éves fennállásunk alatt sokan támogattak
minket erkölcsileg, anyagilag és szakmailag is. Minden évben kaptunk hol több, hol
kevesebb támogatást a mindenkori állami sportvezetéstől. Segítette és támogatta
munkánkat lehetőségeihez mérten a Magyar
Olimpiai Bizottság. Tagjaink tagdíjai és a pártoló tagként csatlakozott sportági szövetségek befizetései is segítették működésünket.
Az öt évvel ezelőtt megrendezett, 20 éves
fennállásunkat ünneplő kongresszus időszakában a MET nem dúskált az anyagi javakban, lehet mondani, napról napra éltünk.
Még némi adósságot is felhalmoztunk. A
kongresszuson Schmitt Pál elnök úr olimpiai bajnok, NOB tag ünnepi köszöntőjében
váratlan gesztust tett: bejelentette, hogy
átvállalja 300 edző éves tagdíját. Bejelentését tett is követte. Ennek köszönhetően a
következő évben szanálni tudtuk pénzügyi
helyzetünket, s mivel az Elnök úr támogatása rendszeressé vált, egy év szünet után,
2015-től, a támogatásból ismét kiadhattuk
– megújult formában és tartalommal – a
Magyar Edző folyóiratot.

a „Sport és környezetvédelem” konferenciánkon. Nem csak olvasója, de jó értelemben vett kritikusa is a Magyar Edző újságnak. Tanácsaival is segíti az újság szakmai
színvonalának emelését. Elsőként mondott
dicséretet a MET megújult honlapjáról, jelezve ezzel, hogy mindennapi látogatónk a
világhálón is.
Többször hangsúlyozta, hogy jó edző nélkül
nincs jó sporteredmény, és hogy az edző
személyisége, szakmai felkészültsége a

Kedves Pali,
A Magyar Edzők Társasága és minden magyar edző nevében ezúton is hálásan köszönjük a kiemelt figyelmet, az eddigi
anyagi, erkölcsi és szakmai támogatásodat.
Reméljük, hogy munkánkkal a következő
években is kiérdemeljük, bizalmadat, támogatásodat.
Molnár Zoltán

Elnök úr nem csak anyagilag segítette, segíti munkánkat. Ha ideje és elfoglaltsága engedi, részt vesz programjainkon, sőt
szakavatott előadóként előadást is tartott
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Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Ebben óriási szerepe van az edzők társaságának, akik összefogják ezeket a szakembereket, közösségi keretet adnak, szakmailag
továbbképzik őket. Mintegy 200 konferenciát szerveztek, megújították honlapjukat, a
Magyar Edző hasábjain 1998 óta több mint
80 alkalommal osztották meg tudásukat;
idén újra kiadták az etikai kódexet. Negyed
évszázados munkájukat mindvégig az olimpia szellemisége kísérte. A mesteredzői cím
odaítélése motivációt adhat a fiatalabb kollégáknak, ma közel 300 ilyen szakembert
üdvözölhetünk.
A MOB-nak fontos az együttgondolkodás,
a partnerség a magyar sport meghatározó
szervezeteivel, tudományos szereplőivel,
hiszen a mi közös felelősségünk is, hogy a
szakmailag megalapozott döntések után
minél jobban hasznosuljanak a sportra
szánt állami pénzek; ebben a MOB-nak jelentős szerepe van. A Magyar Edzők Társasága pedig a magyar sport egyik meghatározó szereplője.
A Magyar Olimpiai Bizottság azon dolgozik,
hogy – a Testnevelési Egyetem partnereként
– minden lehetőségével segítse az edzőképzést, valamint a kettős életpályamodell
részeként alternatívát adjon a pályafutásukat befejező, edzői karriert választó élsportolóknak. Közös célunk, hogy felkészült, jól
képzett, a sportban alázatos szakemberek
dolgozzanak a műhelyekben, hiszen ők a
jövő eredményességének zálogai.

Antal Dóra vízilabdázó, Babos Tímea teniszező, Földházi Zsófia öttusázó, Hagymási
Réka kajakozó, Kapás Boglárka úszó, Szatmári András kardvívó, Takács Kincső kenus.
25 éves fiatalemberek, akik már meghódították a világot. Csodálatos útjukon felkészült, kiváló edzők kísérik őket, akik nélkül
nem kerülhettek volna a nemzetközi elitbe.
1993-ban nem csak ők születtek, hanem
a magyar sport egyik, mára meghatározó
szervezete, a Magyar Edzők Társasága. Nem
kisebb feladatra vállalkoztak, mint bővülő
bázisukkal növeljék a hazai edzők munkájának hatékonyságát, érdekképviseletét. Dr.
Ormai László vezetésével 51 sportszakember fogott össze a cél érdekében. A szakmai
munka, a közösség elismerésének bizonysága, hogy negyed évszázad elteltével – ma
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Molnár Zoltán vezetése mellett – több mint
harmincszorosára, kétezer főhöz közeledve
bővül a létszám. A 45 sportág képviselete
külön szívderítő.
Hosszú évtizedek teltek el, míg gyermek
úszóból, ifjú öttusázóból olimpikon vívó
lettem. A sportos család mellett mindig ott
állt mellettem az EDZŐ, a MESTER, aki megadta az alapokat, irányította a foglalkozást,
megtanította a legapróbb nüanszokat; aki
egyszerre volt pedagógusom, pszichológusom is. Értett az élettanhoz, a táplálkozáshoz, a sérülésekhez. Tucatnyian egyengették
a sportkarrieremet, nélkülük nem jutottam
volna az olimpiai vagy világbajnoki dobogóra. Mind-mind példaképek, anélkül nem
működne edző-tanítvány kapcsolata, összhangja.

2018-ban benneteket ünneplünk, az olimpiai család nagybetűs tagjait. Olimpia évét
írjuk, túl egy sikeres téli játékokon, egy ifjúsági olimpia hajnalán; félúton Tokióba.
Számítunk Rátok!
S, hogy a pólólegenda Faragó Tonót idézzem, szerinte „a játékosok csinálják az
edzőt” – én úgy gondolom, minden siker
mögött a jó EDZŐ áll…

Isten éltesse a sport mestereinek szakmai
közösségét, Isten éltessen benneteket,
Magyar Edzők!

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!

Interjú Dr. Tihanyi Józseffel, a MET első elnökével

Életképes gondolat volt

voltam a TF-en, így rangom is volt”.
– A közgyűlés „csont nélkül” megszavazta Önt?
Látja, arra már nem emlékszem, hogyan
történt. Őszintén mondom. Az is lehet, hogy
megválasztottak … Azt tudom, hogy Laci
engem akart elnöknek. Sajnos, ő már nincs
közöttünk, pedig ő biztos jobban emlékezne a kezdetekre, hogyan is indult a MET. Én
akkoriban sok mindent csináltam. 1993-ban
indult a MET, hamarosan, 1994-ben rektor
lettem, és a MET dolgaival már nem nagyon
tudtam foglalkozni. A TF-en sok probléma
volt, melyek lekötöttek, nem tudtam részt
venni a MET életében. Valójában Laci és
Mónus Bandi vitte az ügyeket, ők végezték
az igazi munkát, nekem pedig beszámoltak
mindenről. Talán így érthető, hogy nem sok
emlékképem maradt. Nekem nem volt túl
nagy szerepem, talán annyi az érdemem,
hogy létrehoztuk, elindítottuk a MET-et. Az
pedig, hogy 25 éve működik, azt bizonyítja, hogy jó gondolat volt az életre hívása.
Egyébként is szeretek új ötleteket kitalálni,
gondolatokat elindítani, aztán vigyék tovább az ügyet mások. Én nem akarok irányítani. Ha valami életképes, csinálják tovább.
Szerencsére, mindig voltak, akik a MET-et
tovább vitték”.
– Az elnökváltásra, a vezetői stafétabot átadására hogyan emlékszik?

Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a Magyar
Edzők Társaságának (MET) első elnöke, dr. Tihanyi József hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, a megalakulásra.
Bevallom, volt a beszélgetésnek számomra
meglepő része, ugyanakkor nagyon hálás vagyok az őszinte szavakért.
Igazából Harsányi Laci ötlete volt egy ilyen
szervezet létrehozása. Vele sokat beszélgettünk, közös munkáink is voltak. Laci az
akkori sportvezetésben, az OTSH-ban dolgozott, így kapcsolatban állt az edzői társadalommal. Mindkettőnkben megvolt az a
vágy, hogy a sportban, az edzőként szerzett
tudásunkat továbbadjuk másoknak, ennek
kerestük a formáját. Emlékszem, az is felvetődött, hogy kamarai jellegű legyen a szervezet. Mindenesetre az volt a célunk, hogy
összefogjuk az edzőket, továbbképzéseket

szervezzünk, átadjuk egymásnak a tapasztalatokat, közös felméréseket végezzünk.
No és létre akartunk hozni egy újságot is,
amelyben a világban összegyűlt eredményeket, tapasztalatokat publikálhatjuk,
edzői nyelvre „lefordítva” a tudományos
anyagokat. Azt akartuk közvetíteni, hogy mit
célszerű csinálni, és nem azt, hogy mit kell.
Ez lett a Mester-edző, ami 1998-től a Magyar Edző nevet kapta.” – emlékezett vissza
a kezdetekre az első MET-elnök.
– Miért és hogyan lett éppen Ön az elnök?
Elindult a szervező munka, és mivel egy
szervezet bejegyzéséhez elnök is kell, kerestük, ki lenne megfelelő a posztra. Harsányi Laci és Mónus Bandi engem akart, mert
megvolt hozzá az edzői tapasztalatom, no
és akkoriban tudományos rektorhelyettes

Valaki mondta, talán Mónus Bandi, hogy Ormai Laci szívesen átvenné az elnökséget, én
pedig örömmel adtam, mert Laci karizmatikusabb személyiség, nála jó kezekbe került
az irányítás. Tudja, annak idején engem rábeszéltek az elnökségre, de valójában nem
játszottam nagy szerepet a történetben. Az
edzői tevékenységet is lassan abbahagytam, 1990-ben már nem voltam edző. Kapacitáltak ugyan a visszatérésre, mert sikeres
voltam a magasugrókkal, de akkoriban már
nem voltam annyira ambiciózus.
– Miért?
Amikor 1990-ben hazatértem Kuvaitból, Istvánfi Csaba, a TF rektora felkért, hogy legyek
a tudományos rektor-helyettese, amit örömmel elvállaltam, szívesen csináltam, és ezzel
egyidőben lassan „kikoptam” az edzői szakmából. Persze, a sportról vannak ismereteim,
a TF-en az edzőképzésben részt veszek, ha
felkérnek, ma is tartok előadásokat, publikálok is, ez az igazi munkám, ezt szeretem csinálni. A szervezés nem az erősségem. Csodálkozom is, hogy hogyan tudtam ilyen sokáig a
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TF vezetője lenni rektorként és dékánként …
Talán úgy, hogy mindig megtaláltam a megfelelő embereket a posztokra, aztán hagytam őket dolgozni. A közös gondolkodást és
munkát viszont nagyon szerettem, szeretem.
S szeretem a közös sikereket is.
– Manapság mivel foglalkozik Tanár úr?
Rector emeritus vagyok, élem az életemet,
jó ez az állapot. Azt csinálom, amit szeretek,
amit eddig is csináltam. Szerencsém van,
hogy az egész életemet ez jellemezte. A TFen vannak óráim, ami fenntartja a szellemi
frissességet, és doktorandusz tanítványaim
is vannak. Cikkeket írunk és könyvet írok. Ez
és a magánéletem kitölti a napjaimat, a hét
unokám rengeteg örömöt szerez nekem.
– Ön egykor élsportoló, háromszoros bajnok,
csúcstartó, Európa-bajnoki hetedik helyezett
magasugró volt, olimpián is részt vett. Az unokák követik a nagypapa példáját, van közük a
sporthoz?
Egyik lányom sem lett sportoló, de szeretik a sportot, és a gyerekeket is ösztönzik a
sportra. Van köztük, aki kajakozik, sakkozik,
úszik és kerékpározik, népi táncol, jó labdaérzékkel megáldott, vagy éppen jó tornászalkat ... szóval, mindegyik csinál valamit,
csak még a legkisebbről, a két és fél évesről nem tudjuk, mi lesz belőle. Lehet, hogy
egyikük sem lesz élsportoló, ám az a fontos,
hogy mozogjanak.
Füredi Marianne
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Dr. Tihanyi József
Születési hely: Kaposvár
Születési dátum: 1946. október 31.
Egyetemi cím: egyetemi tanár
Tudományos fokozat: kandidátus, biológia
(1982), MTA doktora (2002)
Edzői fokozat: Szakedző, mesteredző - atlétika
Munkahely: Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Biomechanika
tanszék
Vezetői kinevezések, megbízatások: 1991–
1994: tudományos rektorhelyettes, Magyar
Testnevelési Egyetem, 1991–1994: csoportvezető, Biomechanika csoport, 1991– 1994:
TF Tudományos Bizottságának elnöke 1993–
1994: TF Doktori Tanácsának elnöke
1993–1996: Magyar Edzők Társasága, elnök

1994- tanszékvezető, Biomechanika tanszék
1994–1997: rektor, Magyar Testnevelési Egyetem, 1997–2000: rektor, Magyar Testnevelési
Egyetem, 2000: elnök, Előkészítő Tanács, Semmelweis Egyetem, 2000: elnök, Ideiglenes
Intézményi Tanács, Semmelweis Egyetem,
2000–2001: dékán, Semmelweis Egyetem,
Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2000–
2003: Integrációs rektorhelyettes, Semmelweis Egyetem, 2004–2008: elnök, Sporttudományi Doktori Iskolai Tanács, 2007–2008:
megbízott dékán, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2008–2011:
dékán, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és
Sporttudományi Kar. 2016: Rector emeritus
2014–2018: Testnevelési Egyetem Doktori
Tanács, elnök

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!

Interjú Ormai Lászlóval, a MET második elnökével

A MET megkerülhetetlen szervezet lett

Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen újságíró, aki, ha interjút kér a magyar sport egyik
legendájától, Ormai Lászlótól, mindenki „Laci
bácsijától”, akkor egy darab sporttörténelmet
is kap az adott téma mellé.
Második (vagy talán az első?) otthonában, a
Statisztika (Statisztika Petőfi Sport Club) asztalitenisz csarnokában – amely 2010 óta Ormai László nevét viseli – beszélgettünk a MET
megalakulásáról és sok minden másról. Például
arról, hogy az egykor világverő „Statisztika” ma
nincs rózsás helyzetben, de ő és segítői mindent megtesznek azért, hogy a több évtizede
(alapítva 1932) felépített csodaklub még egy
ideig szolgálni tudja a magyar sportot – de ez
tényleg egy másik beszélgetés témája lenne…

Dr. Tihanyi József, a TF rektor helyettese, dr.
Mónus András, az OTSH Sporttudományi
főosztályának főosztályvezetője, Tamás István, a TF Továbbképző Intézetének igazgatója és én, igazából mi négyen voltunk az
1993-as alapítók, akik elhatároztuk a Társaság létrehozását. A történeti hűség kedvéért
azonban korábbra kell visszamennünk az
időben, mert két meghatározó eseményt
nem szabad kihagynunk. Az egyik az, hogy
az OTSH (Országos Testnevelési és Sporthivatal) akkori elnöke, Gallov Rezső még
1990 végén felkért, hogy alakítsak meg egy
tekintélyes edzőkből álló testületet, amelynek az lenne a feladata, hogy a legnevesebb edzők munkáját mesteredzői címmel

ismerje el. Ez lett a Mesteredzői Kollégium.
Addig ennek a címnek az adományozása
nem volt rendezett, bár 1952 óta adományoztak mesteredzői címeket. Az adományozás ellenőrzés nélkül működött, túl sok
olyan mesteredzői címet (előfordult, hogy
egy évben tizenötöt) adtak ki, amelyek jogosultsága megkérdőjelezhető volt. Így annak
csökkent az értéke. Gallov Rezső kérése az
volt, hogy előre meghatározott elvek alapján, és ne bármilyen „nyomásra vagy arcra”
adományozzuk az elismeréseket. Külön kiemelte, hogy semmiféle politikai szempont
nem befolyásolhatja a döntéseket. Ehhez
a munkához sikerült olyan szakembereket
megnyerni mint Bay Béla, Gyarmati Dezső,
Granek István, Hammerl László, Kerezsi
Endre, Portisch Lajos, Rajki Béla és Sír József. A másik momentum pedig az volt, hogy
1989-ben a MOB-ban megalakult az olimpiai edzők fóruma, ahol engem választottak
meg szóvivőnek. A mi feladatunk az volt a
MOB-on belül, hogy az 1992-es barcelonai
olimpia előtt beszámoltassuk a különböző
sportágak edzőit. Ez a fórum azután, mivel
betöltötte a hivatását, az olimpia után megszűnt, ám hatalmas űrt hagyott maga után.
Éreztük ezt a hiányt, ezért Mónus Andrással sorra jártuk a sportágak vezetőit, hogy
mit lehetne tenni. Bevontuk a munkába
Tihanyi Józsefet is, mint az Alma Mater, a
TF képviselőjét. A kezdetektől segítette azután a munkánkat Harsányi László is, akinek könyveiből mindannyian tanulhattunk.
Azt is láttuk, hogy minden szakmának van
érdekérvényesítő szervezete, csak a mintegy tízezres létszámú edzői társadalomnak nincs. A MET megalakításának tehát az
volt az elsődleges célja, hogy legyen egy, a
szakmát összefogó, annak érdekeit képviselő testület. Így alakult meg 1993-ban a
MET, amelynek első elnöke Tihanyi József
volt, én pedig a helyettese lettem. Pár év
múlva, amikor őt kinevezték rektornak, a
kérésének megfelelően én követtem őt az
elnöki poszton. A MET a megalakulása után
egyre több feladatot vállalt fel, így például
az edzők érdekképviseletét, az edzők képzésének, továbbképzésének elősegítését, az
edzői munkához szükséges információk továbbítását. Abból indultunk ki, hogy minden
edző szerzett egy bizonyos képzettséget
egy adott időpontban, ám a világ fejlődik, új
ismeretekre van szükség, nem szabad megállni, tenni kell azért, hogy az edzők napra
készek legyenek. Ennek érdekében kellett
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megszervezni az edzői továbbképzést, hogy
a tapasztaltabb edzők átadják ismereteiket,
tapasztalataikat, és hogy az edzők a leghivatottabbaktól hallják meg a sportra is vonatkozó kutatások új eredményeit.
– Mi lett a Mesteredzői Kollégiummal?
A megalakulás után első lépésként kidolgoztunk egy kritériumrendszert, amely alapján adományoztuk a címeket. Az edzőknél
elsősorban a tanítvány olimpiai, világbajnoki, és Európa-bajnoki eredményeit vettük
figyelembe, emellett az edző szakirodalmi,
oktatási tevékenységét, végzettségét, és az
is kritérium volt, hogy csak az adott szövetség javaslatával pályázhat valaki. A tizenegy
fős kollégium tagjainak kétharmados igenlő
többsége kellett ahhoz, hogy jelöljünk valakit. Először 10-ben maximáltuk a díjazottak
számát, majd később tovább szigorítottunk,
és maximum 6 személy kaphatott elismerést, hogy ne devalválódjon a kitüntetés
presztízse. Előfordult az is, hogy valaki minden feltételnek megfelelt ugyan, de nem
megfelelő magatartás, helytelen életvitel
miatt elutasítottuk a pályázatát.
– Felsőbb körökből nem jöttek „erősen javasolt” jelölések?
Talán két olyan alkalom volt, amikor „szóltak” valaki miatt, de mindig kiálltunk az
elveink mellett. Azért, mert „szóltak”, soha,
senki nem kapott mesteredzői címet. Ér-
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dekességként említem, hogy a szigorú pályázati feltételek ellenére volt olyan szövetség, amelyik tíz jelöltet is beadott egy
évben, mert nem vállalta, hogy rangsorolja
a jelentkezőket. Aztán a MET megalakulása
után, már Deutsch Tamás sportminisztersége idején, veszélybe került a kollégium léte.
Ezért, elsősorban Mónus András javaslatára, úgy határoztunk, hogy nem engedjük
megszűnni a Mesteredzői Kollégiumot, és
a MET átveszi azt. Ez 2004-ben meg is történt. Ettől kezdve, az eddigiektől eltérően,
nem volt szükség miniszteri jóváhagyásra,
a MET adományozta a mesteredzői címeket.
Közben folyamatosan bővítettük, finomítottuk a MET működését, és itt ki kell emelnem
Mónus András szerepét, akinek a tevékenysége nélkül sem a MET, sem az MSTT (Magyar
Sporttudományi Társaság) nem jött volna
létre. Ezért most és itt is megköszönöm neki
több évtizedes, áldozatkész munkáját. Előbb
a MET alakult meg, majd később a Sporttudományi Társaság, és sokáig egy szobában
működött mindkét társaság, és Bendiner
Nóra volt mindkettőnek a titkára. A két szervezet így természetesen hatott egymásra. A
kezdetektől fogva nagy utat jártunk be onnan kezdve, hogy a stencilezett, néhány oldalon megjelenő „Mesteredző”-ből, amelyet
az OTSH tudományos főosztálya adott ki,
külsőleg és tartalmilag is színvonalas kiadványként megszületett a „Magyar Edző”, majd
néhány évvel később a „Sporttudományi

Szemle”. Az első években sokat dolgoztunk
azon, hogy az edzőkhöz szóló lapban, érthető
stílusban, olyan ismereteket közöljünk, amiket a mindennapi gyakorlatban fel tudnak
használni. Sok időt töltöttem a tatai edzőtáborban, beszélgettem az edzőkkel, tudtam,
mi az igényük. Megértettem, hogy a kutatási
eredmények nagyon fontosak, de nyelvezetük, artikulációjuk miatt más lapba tartoznak.
Így alakult ki fokozatosan a két szakfolyóirat,
a „Magyar Edző” és a „Sporttudományi Szemle” stílusa, tartalma. Ebben nagy segítséget
jelentett, hogy kezdetben Mónus András volt
mindkét lap főszerkesztője.
– Laci bácsi átélte a MET negyedszázados történetét, az idő nagy részét vezetőként. Említene néhány büszkeséget, és ha van, kudarcot is?
A 25 év nem mindig volt az „álmok kertje”,
nem mindig volt pénz, nehézkes volt a működés. A sikeres kezdeményezések között
elsőként kell megemlíteni az edzők erkölcsi
és anyagi megbecsülésének érdekében tett
lépéseket. Schmitt Pál akkori MOB-elnökkel
együtt terjesztettük be, hogy az olimpiai
bajnokok és érmesek után az edzők is kapjanak életjáradékot. Az elismeréseknél említem meg a legendás edzőkről elnevezett
díjakat is, mint például a Bay Béla, Csík Ferenc, és a Kerezsi Endre-díjak megalapítását. Ebben nagy szerepe volt Deutsch Tamás
sportminiszternek. Ugyancsak sikertörténetnek nevezem a továbbképző konferenci-

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!
– Végezetül egy keménynek tűnő kérdés: állandóan változó, rohanó világunkban szükség
van a MET-re?

ák bevezetését, folyamatos megrendezését,
amelyek létrehozásában és működtetésében szintén sokat segített Schmitt Pál, aki
védnöki szerepet is vállalt, valamint Molnár
Zoltán, a MOB akkori főtitkára, a MET jelenlegi elnöke.
– Kudarcok?
Mindenképpen kudarc, hogy minden erőfeszítésünk ellenére 13 évig nem volt szakedzői képzés a TF-en. Sokszor próbálkoztunk
a kötelező edzőtovábbképzés bevezetésével
is, amelynek lett volna egy általános, minden
sportágra érvényes, valamint egy sportágspecifikus része. Próbálkozásaink sajnos elbuktak. Most Mocsai Lajos rektorsága idején
végre beindult a szakképzés a Testnevelési
Egyetemen, és elsősorban Köpf Károly MET
főtitkár erőfeszítésének eredményeként előrelépés történt a továbbképzés területén is.

A MET egy kis „családi, baráti asztaltársaság”
volt, amikor megalakult, és fő feladata volt,
hogy elősegítse minden olyan információ
közreadását, amely segíti az edzők napi
munkáját. Mára a teendők megszaporodtak.
A 15–20 milliós költségvetésű szervezetből
közel 3 milliárdos költségvetésű, tekintélyes szervezet lett. A MOB-tól is átkerültek bizonyos feladatok, így a KEP (Kiemelt
Edzői Program) is hozzá tartozik. Ezzel megkerülhetetlen szervezetté vált. De büszkék
lehetünk, mert amikor nem volt pénz, akkor
is éreztük, érzékeltük, hogy szükség van rá. A
MET feladatköre, súlya és forrásai változtak
ugyan, ám a szellemisége nem! Egy szakember tudásának napra késznek kell lennie,
és ezt a felgyorsult világban egy ember
nem, vagy csak nehezen tudja megszerezni.
Szükség van egy érdekképviseletre, és egy
olyan szervezetre, amely begyűjti, megszűri,
közreadja az információkat, és minél gyorsabban változik a világ, annál inkább szükség van egy ilyen szervezetre!
Füredi Marianne

Statisztika Petőfi SC asztalitenisz szakosztályának vezetőedzője (1954–1990), majd
a szakosztály igazgatója és a klub elnökhelyettese (1991–2005), majd elnöke (2006tól). A magyar női asztalitenisz-válogatott
edzője (1968–1978), a válogatott szövetségi kapitánya (1990). A Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) elnökségi tagja
(1960–2005), alelnöke (1992–2005), tiszteletbeli elnöke (2006-tól). A Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) tagja (1988-tól).
A Magyar Edzők Társasága (MET) alelnöke (1993–1996), ügyvezető elnöke (1995),
elnöke (1996–2013), tiszteletbeli elnöke
(2013-tól). A Mesteredzői Kollégium elnöke
(1990–2014), tiszteletbeli elnöke (2014-től).
A Statisztikával 25-szörös BEK/BL-győztes,
40-szeres magyar csapatbajnok.
Leghíresebb tanítványai: Magos Judit, Kisházi Beatrix, Szabó Gabriella, Lotaller Henriette, Oláh Zsuzsa, Wirth Gabriella, Tóth
Krisztina, Póta Georgina – Európa-bajnokok.
Fontosabb elismerései: Kiváló dolgozó (1960)
A sport és testnevelés Kiváló dolgozója (1968)
Munka Érdemrend arany fokozata (1976)

Ormai László

Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozata
(1979)

Született: 1932. március 15., Budapest

ÁIB ifjúsági díj (1981)

Pályafutása: 1954: a MKKE-n közgazdász
oklevelet szerzett, 1958: a közgazdasági tudományokból doktorált

Ezüstgerely díj (1982)

1962: a Sportvezető-és Edzőképző Intézetben (SEKI) asztalitenisz-edzői oklevelet
szerzett

Neumann János díj (1985)
Magyar Sportért díj (1991)
Fényes Elek Emlékérem (1999)
MOB Életműdíj (2000)

1965: a TF-en szakedzői oklevelet szerzett

Bay Béla díj (2001)

1975: mesteredző

Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2008)

1985: a TF címzetes egyetemi docense
1954–1960: a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) közgazdásza,

Európai Asztalitenisz Szövetség Becsületrendje (2016)

1960–1979: a KSH Számítóközpont igazgatója,
1980–1993: a KSH Módszertani Főosztály
vezetője,
1994 óta nyugdíjas
A Hazai Fésűsfonógyár (1948–1950), a Bp.
Haladás (1950–1954) asztaliteniszezője, a
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Interjú Gallov Rezsővel

A magyar sportnak jó szakemberekre van szüksége

dést és az újságírást nem kellett szétválasztanom, a kettőt remekül sikerült egyeztetnem. Annak idején Magyar Úszó Szövetség
főtitkári megbízatását is azzal a feltétellel
fogadtam el 1970-ben, hogy az újságírást ne
kelljen abbahagynom. A müncheni olimpia
után vissza is tértem a szerkesztőségbe.
– Pályafutása újabb fontos évszáma 1974 volt.
Nemzetközi pályázatot írtak ki Kanadában, a
Kanadai Vízilabda Szövetség technikai igazgatói posztjára, a válogatott mellé kerestek
fiatal szakembert. Tizenkét jelentkező közül engem választottak. Amikor kimentem,
egy későbbi kérdésemre megválaszolták:
azért éppen engem szemeltek ki, mert a
magyar vízilabdázás tradíciói követőjeként
hihetetlenül ambiciózusnak találtak és az
angol nyelvet is elfogadhatóan beszéltem.
A montreali olimpiáig dolgoztam első fokon
Ottawában, ahol megalakítottam a kanadai
vízilabdás edzőképzést. Az ottani edzőbizottság (CAC) felkérésére tankönyvet írtam
angol és francia nyelven, amelyet fő vonalaiban mindmáig is használnak. Annyira megtetszett a munkám a kanadaiaknak, hogy
1976 helyett végül csak 1980-ban jöttem
haza. Közben életre hívtam ott egy Kanadai
Sportiskolát is, amely eseménynek hatása
volt a későbbi pályafutásomra is.
– Amikor visszatért Magyarországra, hol folytatta?

Ha valaki, hát Gallov Rezső tényleg sokat tud
mondani az edzők életéről, örömeikről és
gondjaikról is, hiszen bár elsősorban sportvezetőként lett országos ismertségre – és népszerűségre is – de munkássága évtizedei során
sokkal több időt töltött aktív edzőként, mint
más munkakörökben. Ráadásul amikor a Magyar Edzők Társasága 1993-ban megalakult, ő
éppen a sporthivatal elnöke volt. Így az ő véleménye, meglátásai – ha lehet ilyet mondani
– kettőzött súllyal nyomtak a latba.
Ha a dolgok személyes vetületét nézem,
akkor azt kell mondanom, hogy az egész
életem az edzősködés köré fonódott. A másik kérdés az írás és az újságírás – ez a két,
fő téma befolyásolta az életemet, a sorsomat. Ezen az úton igen fontos állomás volt
a Magyar Edzők Társaságának (MET) életre
hívása. Azért hogy egy kicsit illusztráljam a
dolgokat, el kell mondanom, hogy a hatvanas évek első éveiben a Budapesti Honvéd-
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ban vízilabdáztam, miközben már akkoriban
elkezdtem edzősködni. Az ifikkel foglalkoztam, többek között a kezem alatt vált egyértelműen nyilvánvalóvá Görgényi Istvánnak,
a későbbi világbajnoknak és olimpiai ezüstérmes pólósnak a tehetsége. 1963-ban nagy
örömmel tettem eleget Gyarmati Dezső felkérésének, akit megbíztak a Központi Sportiskola (KSI) megalapításával. Ott kezdtem
igazán komolyan elkezdeni az edzősködést,
amelynek komolyságát országos ifjúsági
bajnoki címek sora igazolta vissza.
– Edzői sikerei mellett elkezdett az újságírásban is dolgozni.
1964-ben vettek fel a Népsporthoz, amit
azért szeretnék kihangsúlyozni, mert az évtizedek során bárhova is vetett a sors, bármivel is foglalkoztam, végül újra és ismét mindig visszakeveredtem a sportlaphoz, s onnan
is mentem 2002-ben nyugdíjba. Az edzőskö-

A Szolnoki Dózsa korábbi bajnokcsapatának
edzője, Goór István akkor éppen a Tatabányánál dolgozott és maga mellé vett másodedzőnek. 1981-től voltam mellette, később
pedig betegsége miatt a helyét is átvettem.
Párhuzamosan edzősködtem és a Népsort
munkatársa voltam, egészen 1985-ig. Akkor
kedves invitálásban volt részem Kanadából
azon játékosok részéről, akik az általam ott
megalapított sportiskolából nőttek ki. Ez évben egy olyan pályázatot írtak ki, amelyet
csak én nyerhettem meg, így azután ismét
Kanadában találtam magamat.
– A második juharleveles időszakában már a
felnőtt vízilabda válogatott kapitányaként tevékenykedett…
Így ment ez, egészen 1990 júniusáig, miközben természetesen rendszeresen küldtem
haza az írásaimat a sportnapilapnak. Ekkor
történt, hogy Lemhényi Dezső és Gyarmati Dezső beszélgetése során – feltehetően
„Butykó” javaslatára – arról volt szó, hogy
mi lenne, ha én lennék a rendszerválto-

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!
zást követően az Országos Testnevelésiés Sporthivatal elnöke? Miután ők ketten
megegyeztek személyemben, Gyarmati felvetette: hazajönnék-e? A lényeg az, hogy
egy nappal később már az Antall Józseffel
és Lezsák Sándorral volt konzultáció eredményeként hazahívtak. Ilyen előzmények
után munkálkodhattam 1990 június és
1996. december 31-e között az OTSH élén
és lehettem egyidejűleg a Magyar Olimpiai
Bizottság alelnöke is. A sporthivatalt időben
több minisztérium felügyeletére bízták, végül a belügyminisztériumban kötöttünk ki.
Sokat számíthatott mellettem, hogy tizenkét évnyi kanadai tartózkodásom miatt, ha
nem is estem ki teljesen a magyar sport
vérkeringéséből, de senkihez és semmilyen
irányban nem voltam elkötelezett. Azt csináltam, amit elhatároztam, de lassan, óvatosan, lépésről lépésre haladtam előre.
– A rendszerváltáskor bekövetkezett személyi
állománybeli mozgások az OTSH-ban is jelentkeztek?
Ott alapvetően más volt a helyzet, viszonylagos nyugalom volt, a főosztályvezetők a
helyükön maradtak. Én szabhattam meg a fő
irányt, a hogyan menjünk erre vagy arra részleteit viszont rájuk hagytam, hiszen ők voltak a szakemberek. Tudvalevő, hogy ezekben
az években nagyon nehéz időszakot élt át a
magyar sport, hiszen megszűntek a támogatók, megszűntek a sportállások, az állami
támogatás is gyakorlatilag nullára apadt. A
kormánytól kért gyorssegély tizedét kaptam
meg másfél év múlva …Túlélésre kellett játszanunk ebben a pénztelen alaphelyzetben,
amikor a szívünk, lelkünk, energiáink olykor
kisebb csodákra is képessé tettek bennünket.
Akkor alakult a Sportegyesületek Országos
Szövetsége (SOSZ), a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) és a Szakszövetségek Országos
Szövetsége (SZOSZ) is. Nagyon fontosnak
tartom megemlíteni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal, konkrétan pedig Schmitt Pál
elnökkel tökéletes összhangban kormányoztuk a magyar sportot ezekben a rendkívül
nehéz években. Nem akarom túlhangsúlyozni az akkori viszonyok között elért eredményeket, de azért az mégis jelzésértékű, hogy
a szív és az akaraterő döntő hozzájárulásával
a magyar sport az 1992-es barcelonai olimpián minden idők második legeredményesebb ötkarikás szereplését produkálta Helsinki, 1952 után. A nehézségek persze nem
szűntek meg, de az maradandó tény, hogy az
összefogás és az egység milyen erőket volt
képes megmozgatni.
– Időzzünk egy kicsit 1993-nál, hiszen ekkor
alakult meg a most 25. születésnapját ünneplő szervezet, a Magyar Edzők Társasága.

A társadalmi szervezetek támogatása a kormány számára is rokonszenvesebb és kön�nyebb volt. Ez a kezdeményezés egybeesett
az edzőktől hozzánk érkezett észrevételekkel, panaszokkal, állásaik elvesztésével.
Először azt tartottuk sorrendiségben fontosabbnak, hogy alakítsuk meg a MOB-bal az
Olimpiai Bajnokok Klubját, majd a Sporttudományos Főosztály vezetőjével, dr. Mónus
Andrással abban állapodtunk meg, hogy
hozzuk létre a Magyar Edzők Társaságát
(MET) is. Ezeket azután társadalmi szervezetekként rendszeresen támogattuk. Fontos
volt az 1996-ban elfogadott sporttörvény,
amelyet követően 1997-ben már sikerült
elfogadtatni az olimpiai bajnokok életjáradéka ügyében felterjesztett ajánlást is. A
MET 1993-ban volt létrejötte és működtetése társadalmi szervezetként egyértelműen
jobban sikerült, mintha marad a begyakorolt
állami támogatások rendszerében. Egyébként az első lépéseket ötvenegyen tettük
meg a MET alapító tagjaiként. Általánosságban elmondhatom, hogy az alapítóktól
kevesebben is voltak, meg sokkal lelkesebben is képviselték ezt a szervezetet, mint a
kései utódok. Jómagam az OTSH elnökeként
igyekeztem minden lehetséges külső támogatást megadni a MET akkori vezérkarának,
akik közül mindenképpen ki kell emelnem a
rendkívül agilis dr. Ormai Lászlót.
– A Statisztika később 25-szörös BEK-győztes
női asztalitenisz szakosztályának életre hívója, Ormai László húsz évig állt a MET élén …
Az ő személye számomra tökéletes garanciát jelentett, hiszen ők az edzőképzésre, a
szakedző képzésre és az edzők továbbképzésére koncentráltak, náluk ezek a témák
abszolút elsőbbséget élveztek. Ehhez még
hozzátenném, hogy a Magyar Edző szakfolyóirat 1997-ben történt életre hívása azért
volt szerencsés, mert ezen a fórumon lehetett rendszeresen dokumentálni és népszerűsíteni azt a tevékenységet, amit a MET
az edzők érdekében (el)végzett. Jómagam
2014-ig voltam a lap főszerkesztője és utólag visszatekintve is csak meg tudom erősíteni e szaklap létének fontosságát. Vis�szafelé gondolkodva máig is szerencsétlen
döntésnek tartom, amikor 1998-ban a TF-et
összevonták Semmelweis Orvostudományi
Egyetemmel, amivel együtt járt az edzőképzés elhanyagolása is.
– Visszatérve az Ön államtitkári működésére,
mit tart a legfontosabbnak?
Azt hogy nekem a legfontosabb szempont
a sport semlegessége, politikától való mentessége volt. Én azt hirdettem, hogy a sportot
egyetlen politikai irányzat sem használhatja

ki. A sport pártsemleges, amit mindenkinek
kötelessége segíteni. Ez óriási dolog volt,
hogy egy adott területen a legkülönfélébb
politikai irányzatok képviselői is nyugodtan
tudtak találkozni és kicserélhették a sporttal
kapcsolatos szakmai véleményeiket.
– 1997. január elsejétől visszatért „szerelméhez”, az újságíráshoz – folytatta munkáját a
Nemzeti Sportnál.
Ott voltam egészen 2002-ig, amikor hivatalosan nyugdíjba vonultam, de az írást
nem hagytam abba. A Magyar Edző főszerkesztőjeként továbbra is kiéltem az írói
ambícióimat. Volt egy rovatom, amelyben
igyekeztem legfontosabb mondandóimat
megjelentetni. S írtam sorra a könyveket:
„Olimpiák Peking előtt”, „Londoni olimpiák”,
„Butykó”, meg fordítással is foglalkoztam …
– Hogyan látja a Magyar Edzők Társasága jelenlegi helyzetét?
Meggyőződésem, hogy a MET folyamatosan
küzd. Elsősorban a szakmai elismertségért,
elfogadottságért. Küzd az edzőképzés és
edző továbbképzés folyamatosságáért, és e
mellett folyamatosan egyre több feladata is
van. Nem győzöm eleget dicsérni azt a sokrétű, elvégzett munkát, amely összenő dr. Ormai László nevével. Azt is megértettem,hogy
ő 20 évnyi hasznos tevékenységet követően
2013-ban lemondott az elnöki megbízatásról. A teendőit „megöröklő” új elnök, Molnár Zoltán az eltelt öt év során igazolta az
ő megválasztásának szerencsés voltát. A
sport jelenlegi állapotában, amikor az állami támogatás lényegesen nagyobb, mint
korábban volt bármikor. Erre alapozva is bízom abban, hogy az edzőképzés, szakedző
képzés és az edzők továbbképzése folyamatos és színvonalas lesz, mert a magyar
sportnak jól felkészült szakemberekre van
szüksége. Teremtsük meg a magyar sport
fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges,
színvonalas edzői gárdát. Ha nincs jó edző,
akkor nem nőhetnek fel a nemzetközi szinten is eredményes tanítványok sem. Sajnos,
a külföldi munkavállalás lehetőségén keresztül a legjobb edzőinket folyamatosan
elveszítjük. E folyamat következményeként
nagyon nagy veszélyekkel állunk szemben
és talán még nem késő megállítani ezeket a
negatív tendenciákat. Ebben a folyamatban
komoly szerepe kell, hogy legyen a Magyar
Edző rendszeres megjelenésének, tudatos
szerkesztésének is. Miként a gazdasági élet
más területein, a piac itt is előbb-utóbb helyére teszi a dolgokat. Előfeltétel: komoly
képzési és továbbképzési rendszer kialakítása és következetes működtetése.
Jocha Károly
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Beszélgetések a MET alapító tagjaival

Bejek Klára: Remek embereket
ismertem meg a MET-ben
Bejek Klárát néhány hónapja birtokba vett
pomázi otthonukban kerestem fel. Bár régóta
nem találkoztunk, a beszélgetést szinte ugyanott folytattuk, ahol „ezer éve”, még az Újpesti
Dózsában töltött edzői évei idején abbahagytuk. A „kötelező feladat”, a MET történetének
felidézése közben is gyakran elkalandoztunk,
és megállapítottuk, ma is hasonlóak a nézeteink, hasonlóan ítélünk meg helyzeteket, embereket – miközben Klári férje kitűnő kávéval
és aprósütivel járult hozzá a beszélgetéshez.
Úgy emlékszem, az edzők körében, baráti beszélgetéseken született meg az ötlet,
hogy legyen egy fórum, ahol megszólalhat
mindenki. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy
ezt nem egyszerű megvalósítani, hiszen az
edzői társadalom sem volt egységes olyan
szempontból, hogy volt, aki klubnál edzősködött, más pedig valamelyik válogatottnál.
Én akkoriban a TF-en voltam tanszékvezető.
Olyan gondolat is felvetődött, hogy kamara
jellegű legyen ez a testület. Mindenesetre
magunk között beszélgettünk erről, én a
legtöbbet Tihanyi Jóskával. A megalakulásra
határozottan emlékszem: a TF főépületének
első emeleti Dísztermében volt. Bár nagy
publicitást nem kapott az esemény, mégis
megtelt a terem. Az edzőket érdekelte, mi
valósul meg a tervekből.
– A megalakulás után hogyan alakult a MET
élete, mit csináltatok?
Rendszeresen üléseztünk, de nem sűrűn.
Először tisztázni kellett a célokat, hogy mit
is akarunk valójában, mi tartozzon hozzánk.
Tudtuk, hogy kell egy újság, amiben publikálhatjuk az elért kutatási eredményeket,
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tanulmányokat, és aztán boldogok voltunk, amikor a Magyar Edzőben olvashattuk is a különböző tudományos munkákat.
Én például egy-egy ilyen tanulmány után
igazolni láttam munkám helyességét, aminek örültem, de olyan is előfordult, jajajaj,
hogy egy írás döbbentett rá arra, hogy nem
jó az irány, rossz úton haladok. Döntöttünk
a Mesteredzői díjak és egyéb elismerések
odaítéléséről is. Én a díjakat odaítélő kuratóriumnak is tagja lettem, és feladatunk
volt a jelöltek munkásságának felkutatása,
a felterjesztés alátámasztása. Felosztottuk
a területeket, enyém lett a műkorcsolya, a
torna és az rsg, akkor még így hívták a mai
ritmikus gimnasztikát. Emlékszem, nagy viták voltak, mert mindenki a saját jelöltjét
akarta támogatni. Engem is megvádoltak
elfogultsággal.

tudok elmenni, amit nagyon sajnálok, mert
évtizedekig a tornához tartoztam. Régebben,
ha találkoztunk az egykori társakkal, sokat
sztoriztunk, nagyokat nevettünk, erőt adott
a fiatalságunk felidézése. Mára annyi maradt
a sportos múltamból, hogy az olimpiát megnézem, mert az nagyon érdekel, és nem csak
a torna, más sportágak is. No meg az akaraterőm is a sportból, a több évtizedes tornamúltból származik, persze, a gének mellett.

– Tényleg?
Persze. Tudod, ahogy alaposan utánajártam
valaki munkásságának, elfogult is lettem
iránta. Nagyon szerettem ezt a munkát!
A saját korosztályomat ismertem, de így a
fiatalokkal is kapcsolatba kerültem, akik általában az én kortársaimnak a tanítványai
voltak. A kutatómunka során megkérdeztem a mestereket, és megismertem a jelölt
gyakorlati és tudományos tevékenységét is,
aztán a kuratóriumi üléseken be kellett számolnom a tapasztalataimról. Nagyon érdekes volt, szerettem ... remek szakembereket
ismertem meg a MET-ben aktívan töltött
évek során. Például az úszó Kiss Lacit, akivel egyébként nem találkozhattam volna,
hiszen más sportágban tevékenykedtünk.
Kicsit ma is szégyellem, amilyen furcsa módon lett vége ennek a korszaknak.
– Elmondanád?
Édesanyám megromlott egészségi állapota
miatt szakadt meg a kapcsolat, ugyanis őt
gondoznom, ápolnom kellett, és nem tudtam kuratóriumi ülésekre járni, nem vállalhattam kutatómunkát – de erről nem szóltam senkinek, csak „lemorzsolódtam”. Ennek
ellenére ma is rendszeresen meghívnak
kongresszusokra, de nem tudok elmenni,
sajnos. A Magyar Edzőt a mai napig megkapom, köszönettel veszem, hogy gondolnak
rám. Édesanyám szerencsére velünk van,
százéves, de állandó felügyeletre szorul. Az
életkörülményeim olyanok, hogy a sporttal
megszakadt a kapcsolatom. Hiába hívnak,
tornaversenyekre és más eseményekre, nem

Bild Katalin: A személyes varázs a
legfontosabb
1967-ben végzett a TF-en. Már főiskolásként
a KSI kosárlabda szakosztályában dolgozott,
Haris Ferenc irányításával. Vallomása szerint
tőle tanulta meg a kosárlabda csínját-bínját.
Gazdag edzői pályát futott be, végül testnevelő tanárként vonult nyugdíjba. E sorok írójával
közel tíz évet töltöttünk együtt a KSI-ben, és
szinte pályája végéig szoros szakmai kapcsolatban voltunk.
– Mikor a MET 1993-ban megalakult, Te a
Szövetségben voltál utánpótlás válogatott
edző. Te emlékeztettél arra, hogy én beszéltelek rá, lépj be a MET-be. Hogy is történt ez?
Valamikor, lehet, hogy 1992-ben megkerestél, hogy szervezzük meg a kosárlabda
edzők baráti társaságát. Hozzá is kezdtünk,
de mindenfelé akadályokba ütköztünk. Aztán felhívtad a figyelmemet, hogy megalakulóban van a Magyar Edzők Társasága és
bíztattál, hogy csatlakozzak. Így több kollégám társaságában – veled ellentétben – ott
voltam az alakuló közgyűlésen.
– Igen így történt. Én valóban nem voltam ott.
Akkor éppen tankönyvet árultam és a szeptember 1-i időpont éppen a munka dandárját
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jelentette a tankönyvárusításban. Milyen emlékeid vannak abból az időszakból a MET-tel
kapcsolatban?
Emlékszem, hogy többször megfordultam a
MET irodájában, a Hold utcában. Még ma is
előttem van, hogy kellett hozzájuk menni.
Arra is emlékszem, hogy részt vettem több
edzői konferencián.
– Egyike voltál a legfiatalabb mesteredzőknek. 1981-ben, alig 37 évesen lettél mesteredző. Mivel érdemelted ki a kitüntető címet?
Akkor a mesteredzői cím elnyerésének komoly feltételei voltak, és én ezt teljesítettem.
Már másfél évtizedes edzői múlt volt a hátam mögött. És dicsekvés nélkül mondhatom, hogy egyike voltam a legsikeresebb
hazai kosárlabda edzőknek. Saját nevelésű
csapatommal – csupa 15–16 éves lányokkal – beverekedtük magunkat az NB I-be.
Sőt az első évben rögtön hatodikok lettünk,
majd ötödikek, és negyedikek. Megnyertük
a Magyar Népköztársasági Kupát. Ekkor
egy korosztály, az 1957–58-as születésűek,
végzett a KSI-ben. A következő korosztály,
1961–62-esek 1981-ben, másodikak lettek az NB I.-ben. A bajnok BSE-t háromszor
megvertük, de egy-két vidéki meccsünket
„elfújták” a bírók.
– Mért tették volna ezt?
Mert bajnokként indulhattunk volna a következő évben a BEK-ben, viszont az egyesületek
nagyon várták a végzős KSI-s játékosokat.
Egyébként is a kollégák – mind férfiak – nehezen viselték, hogy egy nő sikeresebb lehet náluk.
Kezdhettem elölről a kicsikkel.
Aztán az MKSZ megtisztelt azzal, hogy rám
bízta az utánpótlás válogatottat. Szép sikereink voltak Liptai István kollégával. Ifi. EB
2. hely, IBV. 1. hely, Serdülő Eb 4. hely, hogy
csak a lényegeseket említsem.
– Rövid ideig megfordultál a Spartacusban is.
Igen, az első évben meg is nyertük a bajnokságot. A következő szezon közepén azonban
kirúgtak.
– Miért?
Edzőként a végsőkig következetes voltam
mind szakmai, mind etikai téren. Nálam egyik
játékos sem élvezhetett különleges bánásmódot. Ezt néhány “sztár” játékos nem vette jó néven. Nekik mindig akadt “fölülről” pártfogójuk,
így természetesen én húztam a rövidebbet.
– Éveket töltöttél a BEAC-ban, ott sem volt fenékig tejföl az életed. Miért?
Utánpótlás edzőnek hívtak. Nem vágytam a
felnőttekhez, pedig akkor nagyon jó játékosok voltak a csapatban. Éveken át győzködtek

és sajnos engedtem. Meg is nyertük a bajnokságot. Az érmeket is megkaptuk. Az MTK, az
ide vonatkozó szabályokat figyelmen kívül
hagyva, óvást jelentett be, és az MKSZ a mérkőzés újra játszását rendelte el. A teljesen
szabályellenes döntés miatt a csapat nagyon
elkeseredett, és a második mérkőzésen vereséget szenvedtünk.
– Viszont utána újra utánpótlás évek következtek.
Igen. A Kosárlabda Szövetség utánpótlás vezetőedzőnek hívott.
Nagyon szerettem ezt a munkát. Jó szakmai
segítőim voltak, sok tehetséges játékossal
foglalkoztam, akikből később sikeres felnőttek lettek.
– Visszagondolva az edzői pályádra, ki a jó
edző?
A sikeres, eredményes edző. Az edzőt az
eredményei minősítik. Az eredmény lehet
a világbajnokság megnyerése, a magyar
bajnoki cím, vagy az, ha valaki felfedezi a
tehetséget és kiváló felnőtt játékost nevel
belőle. Az edzői munka rendkívül sokrétű
és összetett. A célok is lehetnek változatosak. Aki igazán elkötelezett, az megtalálja
a szakma szépségét a gyerekeknél, a fiataloknál, de a felnőtteknél is. Szeretni kell a
hivatást és szeretni kell a tanítványokat, a
játékosokat. Csak úgy lehet követelni tőlük.
– Mi a legfontosabb edzői tulajdonság?
A személyes varázs. Akiben ez nincs meg,
aki nem tudja fanatizálni a tanítványait, a
játékosait, az ne legyen edző. Sok mindent
meg lehet tanulni, de ezt nem. És üzenem a
mai edzőknek is, hogy ne sértődjenek meg,
ha valahonnan kirúgják őket. Ez egy ilyen
szakma. A személyes varázs, ha sokáig vagy
egy helyen, elkopik. Akkor odébb kell állni,
oda, ahol még az újdonság varázsa hat. A
másik nagyon fontos dolog, hogy még a legjobb, legmagasabb szinten dolgozó edző is
jó, ha mellette gyerekekkel is foglalkozik. Ez
állandó megújulást igényel. Ha hosszú távon gondolkozunk, akkor saját magunknak
neveljük az utánpótlást, a mostani „menők”
konkurenciáját.
– Van-e még kapcsolatod a kosárlabdával?
A régi játékosaimmal tartjuk a kapcsolatot.
Néha összejövünk és jól érezzük magunkat.
Ez minden. Élem a nyugdíjas életem. A Balatonon van egy házam, mikor az időjárás megengedi, a kertemet művelem. Sok gyümölcsfám van, állítólag nagyon jó pálinkát főzök.

Buttás Pál: Az edzőképzés az alap
A Magyar Edzők Társasága (MET) negyedszázad előtti alapító tagjainak egyike Buttás Pál.
A korábbi főiskolai tanszékvezető és sikeres
kosárlabda szakember a „Magyar Edző” érdeklődésére – emlékszik az alapítás körülményeire? – határozott igennel válaszolt.
Dr. Ormai László volt a fő szószólója a MET
megalakítása szükségességének arra hivatkozva, hogy az edzőknek egyáltalán nincs
bármiféle fóruma, így azok a teljes kiszolgáltatottság kellemetlen érzésével végezhetik munkájukat. A szövetségekben és a
klubokban is továbbképzéseket szerveztek.
Laci bátyám azt is szorgalmazta, hogy egy
központi, edzőcentrikus szervezet mellett az
egyes szakszövetségek is hozzák létre a saját edzőbizottságaikat, amit a kosárlabdázók
szövetsége az elsők között meg is valósított.
– A MET konkrét életre hívására miként emlékezik?
Erre az alakuló ülésre a TF-en került sor. Ott
fogadtuk el az alapszabályt és az elnökséget
is. Fontos szempont volt, hogy az elnökség
többségét olyan sportemberek képviseljék,
akik a létszámában és minőségében is „erős”
sportágakból érkezzenek, mert egy kis létszámú sportág emberei sokkal kevésbé tudtak volna érdemi támogatásokat kiharcolni,
az edzők ügyeiben sikerrel lobbizni.
– Melyek voltak azok a programpontok, amelyekre élénken megmaradtak Önben?
Elsősorban azok a témákra tudok visszagondolni, amelyeket a kosarasok szervezetében
formáltunk meg és ezeket továbbítottuk is
a „központi” MET felé megfontolásra, illetve megoldásra váró javaslatok formájában.
Ilyen volt például a külföldön szerzett edzői
diplomák honosításának a kérdése. Amikor
pedig később megszűntek a központi szakmai továbbképzések, mindig szorgalmaztuk
a külföldi előadók meghívását, s ezeken az
alkalmakon legtöbbször részt is vettünk.
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A Magyar Edzők Társaságának folyóirata – 2018/03
Ami az edzőképzés és továbbképzés dolgát
illeti, különösen nagy hiányt jelentett az évtizedes kimaradás, illetve a kiesést elvileg pótolni kívánó OKJ-s tanfolyamok eluralkodása.
Elsősorban a szakedzők képzésének hiánya,
illetve ennek következményei sújtották erősen a magyar minőségi sportot. Ezekben az
„ínséges” időkben különösen sokat jelentett
az érdeklődők számára a MET tevékenysége, hiszen az általuk szervezett konferenciákon sok érdekes és hasznos információval
gazdagodhattak a hallgatók. Nagyon fontosnak tartom a hosszú évekkel korábban
megindított szakfolyóiratuk, a Magyar Edző
évenként többszöri megjelenését, amelynek
olvasását első körben a kiemelt támogatásban részesülő edzők számára kötelezővé
tenném. Sőt! Az edzők belépését a MET-be
is megkövetelném, mert ez a fórum olyan
mint egy szakmai kamara. Példáként említeném, hogy egy ügyvéd nem dolgozhat addig ügyvédként, amíg nem tagja az Ügyvédi
Kamarának. Erre analóg eset az edzőké.
– Mit tart még fontosnak a MET tevékenységében?
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a
legutóbbi időkben megrendezett, kihelyezett konferenciákat, amelyek során a vidéki
centrumokban is hallhatták a megjelentek
a változatos témák országosan elismert
előadóit. Rendkívül fontosnak tartom a
„Mesteredző” díjak, illetve az Életmű-díjak
odaítélését, mert ezek nagyon jó helyekre
kerülnek sok év óta. Azt megfontolandónak
tartanám, hogy a MET intézzen körkérdéseket az egyes szakszövetségek edzőihez:
vajon ők milyen témákban hallgatnának
szívesen előadásokat a továbbképzéseken?
Kiemelt jelentőségűnek tartom a megújuló
TF, immár Testnevelési Egyetem (TE) döntő
szerepét a végre újraindított edző-, illetve
szakedző képzések területén, amely változásokban Dr. Mocsai Lajos rektor úr érdemei
az én szememben elévülhetetlenek.

Csethe István: Büszke vagyok arra,
hogy alapító lehettem
Valaha a vívás révén ismerkedtem meg, majd
később az öttusa kapcsán is találkoztam Csethe Istvánnal, a baranyai sportélet mindenesével, egyik „motorjával”.
Amikor megkértem, hogy írja meg a MET megalakulásával kapcsolatos emlékeit, időt kért,
hogy a sportszakmai könyvtárban – ahol 76.
életévében is dolgozik – utána nézzen bizonyos dolgoknak. A rá jellemző precizitással
megírt elbeszélése kortörténeti dokumentumnak is beillik…
Hogy hogy kerültem a MET alapítói közé?
Ráadásul vidékről? A Pécsi Tanárképző után
egy évig tanítottam testnevelést falun, és a
következő évben a Pécsi Dózsában, majd a
fúzióval megalakult, országosan kiemelt Pécsi Munkás Sport Clubnál edzésmódszertani munkatárs lettem. Közben elvégeztem a
TF-et, ahol kitűnő tanároktól megismertem
a magas szintű edzői munka lényegét. Nádori Laci bácsi edzéselmélete állt hozzám a
legközelebb, később e területen a segítője,
majd munkatársa lettem. 1977-ben a Baranya Megyei Testnevelési Sporthivatalba
kerültem, ahol az edzők sportszakmai segítése, az utánpótlás-nevelés koordinálása
volt a feladatom. Itt szembesültem azokkal
a problémákkal, amikkel a gyakorló, főleg
vidéki edzők naponta találkozhattak munkájuk során. Több funkciómnak – a Pécsi
Akadémiai Bizottság Sportbiológiai Munkabizottság tagja, a Magyar Testnevelési és
Sporttudományos Tanács Edzéselméleti és
Módszertani Bizottság tagja, valamint gyakorló öttusa- és vívóedző – köszönhetően
széles rálátásom volt arra, hogy mire lenne
szükség Magyarországon a szervezeti és
szakmai munkát illetően. Sokat konzultáltunk Harsányi Lászlóval, akivel évtizedes barátság és szakmai kapcsolat érlelte a közös
elképzelést, hogy egységbe kellene szervezni a magyar edzők sokszor kaotikus elképzeléseit, és ne tagadjuk, néha szakmaiatlan
tevékenységét, és helyzetbe hozzuk őket.
A rendszerváltáskor az országban változott
a sportirányítás, felerősödtek a központosítási törekvések, csak a szakmai munka maradt gazdátlan.
A másik problémát abban láttam, hogy
mivel az edzőképzés alapszinten megyei
feladat volt, annak színvonala régiónként
nagyban különbözött. Ráadásul elapadt,
nem újult meg a szakirodalom sem.
A sportági szakszövetségek jobbára csak az
élversenyzők, olimpikonok edzőinek szakmai
munkájára fókuszáltak, a kisegyesületek, és
főként a vidék edzői magukra maradtak.
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Mivel sokat jártam Budapestre és a TF-re,
egyre jobban észleltem a főváros – vidék
különbséget az edzői favorizálásban. A kollégákkal történt rengeteg beszélgetés arra
a közös elhatározásra jutatott minket, hogy
a magyar edzőket fel kell karolni, egységes
érdekérvényesítő szervezetbe kell tömöríteni, különben az utánpótlás-neveléstől az
élsportig szétesik a szakmai koncepció. Harsányi Laciék a fővárosi helyzetet ismerték
jobban, én pedig láttam a vidéki megyeszékhely – járási központ – kistelepülések hierarchiáját is, így találkozott az elképzelésünk.
A MET létrehozásában Harsányi László,
Ormai László, Mónus András játszott meghatározó szerepet, Tihanyi József pedig tapasztalata és pozíciója révén segített sokat.
Nem hagyhatom ki, hogy engem az öttusaszakember Mizsér Jenő látott el rengeteg
tanáccsal, ötlettel.
Megjegyzem, hogy a MET előtt hasonló érdekérvényesítő és képviselő szervezetet sikerült megszerveznem 1991-ben, az országban talán elsőként, amikor Harsányi Lacival
létrehoztuk a Baranya Megyei Sportegyesületek Szövetségét, melynek titkára lettem. A
MET megalakulásáig tehát élő tapasztalat
mutatta, hogy elképzelésünknek létjogosultsága van.
A MET célja volt, amint akkor lefektettük,
hogy „a sportélet különböző területein a sportoktatásban résztvevő szakemberek számára
sportszakmai-tudományos és módszertani
érdekvédelmi fórumot teremtsen, és ezzel
elősegítse a sportszakmai munkát. Ennek érdekében gyakorlati felhasználásra előkészíti
és közvetíti a tapasztalatokat és tudományos
eredményeket. Széles körű hazai és nemzetközi együttműködésre törekszik, képviseli a sportoktatásban dolgozók, de nem csak az edzők,
szakmai érdekeit. Szükséges, hogy közreműködjön a sporttal összefüggő szabályzók kialakításában, összekötő szerepet kell vállalnia
az állami és önkormányzati szervezetek között.
Fontos, hogy sportszakemberek publikációs
lehetőséget kapjanak” (idézet az 1998. május 20-i elnökségi beszámolóból). Szükségét éreztük egy későbbiekben elkészítendő
edzői etikai kódexnek, amely azóta megújulva bizonyította létjogosultságát. Erőfeszítésünknek meglett az eredménye, mert
1993. szeptember 1-jén a Fővárosi Bíróság
bejegyezte MET-et, és világsikereket elérő
szakembereket, edzőket, vidéki kisegyesületekben dolgozó társadalmi munkásokat
összefogó társaság alakult meg. Büszke vagyok arra, hogy részt vettem a MET életre
hívásában, mert a szervezet bizonyította
szükségességét és létjogosultságát itthon
és külföldön is.

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!
Hálás vagyok, és köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik nem hagyták veszni kezdeményezésünket, és tovább vitték, fejlesztették a szervezetet”.
Csethe István nyugdíjasként sem szakadt el
szeretett közegétől, a sporttól.
Nyugdíjazásom után pár hónap múlva már
az Alma materben voltam. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Sport és Testneveléstudományi Intézetében
több mint tíz éve vezetem az intézet sportszakmai olvasótermét és könyvtárát. Óraadó
tanárként pedig a rekreációs edzéstan tantárgyat oktatom. Van feladatom, és ez örömet okoz, szeretném még sokáig csinálni.

tített. Gondoljon csak bele, egy-egy edző
nem tudna utánajárni minden eseménynek,
viszont a MET szakmai szűrőként összefogja és közvetíti az eredményeket. Jelentős
szervezet lett. Nem véletlen, hogy a MOB
és a TF is támogatta. A TF a magyar szellemi élet központja volt, súlya volt annak,
ami itt elhangzott. Az első előadásokat mi
tartottuk, TF-tanárok és más neves sportszakemberek, például Ormai Laci bácsi, aki
nem tanított a főiskolán. Ez a bázis volt a
biztosítéka a minőségi színvonalnak. Vallom, hogy a jövő szempontjából is fontos,
hogy TF-tanárok is a tagok között legyenek,
hiszen így adhatják tovább a tudást a fiataloknak, a tanítványoknak. Sajnos, később
megváltozott a képzési rendszer, felhígult a
szakma, túlsúlyba kerültek a kevésbé képzett edzők. A szakmának most megint nagy
szüksége van a MET-re, mert meg kell szerveznie az alacsonyabb végzettségűek továbbképzését. Az edzői társadalmat ugyanis
nem lehet egy kalap alá venni csak azért,
mert edzői papírja van. Nem mindegy, hogy
mikor, mit, milyen szinten végzett, hiszen a
világ megváltozott, a régen megszerzett tudás elavult, elértéktelenedett. A különböző
tudásszint komoly gondot is okoz, például a
konferenciákon is.

a külföldivel szemben. A MET konferenciáira a magyar edzők kapnak meghívást, az ő
tudásukat fejlesztik, hogy versenyképesek
legyenek a külföldivel szemben. Megint
egy ok, ami miatt támogatni kell a MET-et,
ugyanakkor a jövőről is el kell gondolkodni.
– Milyen szempontból?
A MET csak végzett edzőkről szól! A területi,
a képzési témabővítés mint új út kiterjesztését, a nem olimpiai sportágak és a rekreáció
területén működő edzők – például személyi
edzők, testépítők, életmód-tanácsadással
foglalkozók – összefogását, fejlesztő képzésük szervezését is meg kellene céloznia.
Ez más jellegű optikát, tematikát jelent,
ami elkülönül az élsporttól, mégis közelebb hozza az eltérő területek testkulturális
„szakembereinek” egymást segítő munkáját.
– Valóban elgondolkodtató felvetés, de ez már
a következő 25 év problémája, megoldandó
feladata lesz …

– Értem, de mi a megoldás?

Dubecz József: A MET értékmegőrző
szervezet
A MET alapítói között voltam ugyan, de már
nem vagyok aktív tag – mondta Dubecz József
egyetemi docens, testnevelő tanár, kézilabda
szakedző és vízilabda edző, az edzéselmélet
szaktekintélye, elismert oktatója, amikor a
MET megalakulásáról kérdeztem a TF-en lévő
irodájában.
– Rossz véleménye van a MET-ről? – kérdeztem vissza meglepetten, félve a beszélgetés
zátonyra futásától.
Nem arról van szó, hogy jó vagy nem jó a
MET, csupán arról, hogy nem volt időm a
különböző programokra járni. Ma is benne
vagyok a sportéletben, előadásokat tartok,
ha megkérnek rá, még sosem mondtam nemet a továbbképzésekre, de nem vagyok
„nyüzsgő” tag. Egyébként is természetes
dolog a fluktuáció, hogy az idősebbek már
kevésbé aktívak … A MET-re nagy szüksége
volt a szakmának, mert kellett egy érdekvédő, minőségmegőrzést célzó, kamara-jellegű szervezet. Ez volt az a fórum, ahol az
edzők egymást tájékoztatták, megosztották
ismereteiket, tapasztalataikat. A MET a folyóirataiban megjelent nemzetközi cikkeivel segítette a munkát, friss tudást közve-

El kellene választani a magasan képzett,
már nevesebb edzők esetleg szűkebb körű
továbbképzését, összefogását, a szervezett,
egymást megtermékenyítő kommunikáció
biztosítását a képzetlenebb, nagyobb edzőtömegtől, az egybemosástól, mert a különböző tudások meghatározzák az előadás
kérdés-feldolgozó koncepcióját, tartalmát.
A MET egyelőre megfelelő fóruma a teljesítmény és a tudás megőrzésének, és ez
különösen fontos akkor, amikor az élet sok
területén érezzük az értékvesztést, a pénz
hatalmát. A MET nem gazdasági hasznot
keres, hanem a testkultúra értékeit adja tovább. Szerencsére a sport nevelő ereje még
nem forintosítható, és a MET ezt próbálja
megőrizni, ami dicséretes törekvése a szervezet mai vezetésének. Sajnos, a kezdetben
megálmodott kamara-jelleg elsikkadt, pedig az megvédett volna minket a sok külföldi edzőtől.
– Bár nem vagyok edző, de nagyon örülök ennek a felvetésének, a szívemből beszél. Nem értem, hogy egyes, régen sikeres sportágakat miért adtak drágán szerződtetett külföldi edzők
kezébe. Ráadásul eredményt sem hoztak, és
arra sem vették a fáradságot, hogy sok év itttartózkodás során megtanuljanak magyarul.
Látja, a továbbképzésekre azért is szükség
van, hogy a hazai edzők helyt tudjanak állni

Garamvölgyi Mátyás: Jó úton jár a MET
Testnevelő tanár, röplabda mesteredző. 1966ban végzett a Testnevelési Főiskolán. 1966-tól
1971-ig a Vasas játékosa volt. 1975-ben a röplabda válogatott másodedzője lett, majd átvette a válogatott irányítását. 1977-ben az Európa-bajnokságon 4. helyezést értek el. Később a
Vasas női csapatának edzője volt, majd több alkalommal is Törökországban edzősködött. Amikor itthon volt, a TF-en tanította a röplabdát.
– Hogy jutott el hozzád a Magyar edzők Társasága alakulásának a híre?
1992-ben jöttem haza Törökországból és
visszamentem a TF-re tanítani. Istvánfi Csaba
volt a rektor és Riegler Bandi a tanszékvezető. Ők győztek meg arról – nem kellett hosszú
rábeszélés – hogy nagyon fontos szervezet
alakul, csatlakozzak én is hozzá. Keresztesi
Kati, volt évfolyamtársunk is megkeresett, így
természetesen elmentem az alakuló közgyűlésre és beléptem a Társaságba.
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– Folyamatos volt a kapcsolatod a Társasággal?
Ezt azért nem mondhatom, mert 1994-től
ismét Törökországban voltam edző, egészen
2001-ig. De kint is figyelemmel kísértem a
magyar sportéletet és tudtam, hogy itthon a
sportban sok minden megváltozott. Szomorúan tapasztaltam, hogy szakmailag és szellemileg leépült az edzőképzés. Ez természetesen
visszahatott a magyar sport eredményeire. Az
én sportágam is megszenvedte ezt.
– Egy ideig tagja voltál a MET Felügyelő Bizottságának, majd leköszöntél. Úgy tudom, a
szövetségi megbízatásaidat is feladtad. Viszont továbbra is tagja vagy a MET-nek. Figyelemmel kíséred-e a tevékenységünket és mi a
véleményed róla?
Valóban nyugdíjasként az időm nagy részét a
balatoni nyaralónkban és a családommal töltöm. De folyamatosan figyelemmel kísérem
a továbbképző konferenciákat. Ha Budapesten vagyok és van időm személyesen is részt
veszek azokon, de ha nem tudok eljönni, az
interneten akkor is követem az eseményeket.
A konferenciák nagyon színvonalasak, jók a
témák, jók az előadók. Különösen tetszik
a témák sokszínűsége. El szoktam menni a
Röplabda Szövetség továbbképzéseire is.
Van, ami tetszik, van, ami nem. Szerencsére
a sportágam elmozdult a mélypontról. Van
egy-két tehetséges fiatal edző, akik érdeklődnek az új dolgok iránt és a gyakorlatban
is alkalmazzák. Remélem, a röplabda végre
elfoglalja méltó helyét a magyar sportéletben. Fontosnak tartom, hogy az edzők tartozzanak egy szakmai szervezethez, amely elősegíti számukra az új információk elérését.

Edzők Társaságában.
Természetesen örültem, amikor ez a szervezet
megalakult, hiszen a MET lehetőséget, fórumot kínált a labdarúgásban dolgozó szakembereknek az emberi és szakmai elfogadottság
megszerzésére. Élénken emlékszem arra a bizonyos alakuló ülésre, amelyre 1993-ban a TF
Aulájában került sor. Ötvenegyen voltunk, és
ahogy visszaidézem a hangulatot, az ott megjelentek tele voltak tenni vágyással. Jómagam
feladata az lett volna, hogy az ott megfogalmazott elveket igyekezzek a gyakorlatba átültetni, a kollégákkal elfogadtatni. Hát bizony
ez a labdarúgó edzők felé nem csak nekem
nem sikerült, hanem sokaknak másoknak is
beletörött a bicskájuk e törekvésekbe.
– Mi az, amit véleménye szerint másként kellene tenniük a labdarúgó edzőknek?
Nálunk majd mindenki csak azon töri a fejét,
hogy megnyerjük-e a Bajnokok Ligáját, vagy
sem? S bár ettől a lehetőségtől fényévnyi
távolságra vagyunk, mégis a kollégák döntő többsége nem hajlandó átprogramozni a
gondolkodásmódját. Itt mindenki profi módon akar élni, gondolkodni és dolgozni. Pedig tudomásul kellene venni, hogy a majdani
utánpótlást jelentő srácoknak kötetlenül
kellene focizniuk, s így megszeretni a labdarúgást, amelyet igen sokan felnőtt szinten is
amatőrként gyakorolnak. Az úgynevezett profi futball pedig csak egy szűk réteg dolga lenne, ahol egyébként sajnálatos módon minden, de minden csak és kizárólag a pénzről
szól. Ebben a mai gyakorlatban egyszerűen
nem lehet megújítani a magyar labdarúgást!
– Mit szól az utóbbi két évtizedben egyre nagyobb létszámban beözönlő külföldiekhez?
Maradjunk az edzőknél! Jönnek nagy mágusok, akik soha nem éltek itt, nem ismerik a magyar embereket, a magyar mentalitást, nem
tudnak és nem is akarnak magyarul megtanulni. Csak egy dolgot tudnak: minden évben
több fizetést kérni, miközben abszolút nem
érdekli őket a magyar labdarúgás valós helyzete és annak javítási lehetőségei. Szerintem
itt, Magyarországon igenis vannak tehetséges
és elhívatott fiatalok, akik soha nem kapnak
lehetőséget, hiába dolgoznak becsületesen
és szakmailag is kellően felvértezetten.
– Ön miként élte meg a 25 évet a MET-ben?

Haász Sándor: A foci az más
A labdarúgás ma Magyarországon bizonyos
szempontból állam az államban. Az ott dolgozó edzők természetesen tagjai a magyar edzők
közösségének, akiknek képviseletét annak idején Haász Sándor testnevelő tanár, szakedző
vállalta az 1993-ban megalakult Magyar
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nélkül kiléptem. Természetesen örülök, hogy
hallom a MET-ben a legutóbbi időben megnyílt lehetőségeket és szorítok is azért, hogy
a magyar edzőképzés visszanyerje korábbi
színvonalát. Jómagam bár papíron már néhány éve nyugdíjas vagyok, de változatlanul
szívesen foglalkozom fiatal gyerekekkel annak ellenére is, hogy nagyon nehéz ma szabad területet szerezni bármelyik, labdarúgás
oktatására alkalmas sporttelepen.

Egészen 2003-ig igyekeztem vonalban maradni és támogatni dr. Ormai László elnököt
és közvetlen munkatársait törekvéseik megvalósításában. Amikor öt éve Laci bácsi átadta helyét az új vezetésnek, én is hátrébb
léptem, bár ekkor kerültem bele az Etikai
Bizottságba. Az első évben volt több ügy is,
amelyekkel én is foglalkoztam, majd szép
lassan kihátráltam és konkrét lemondás

Hetényi Antal: Amit kapok, csak azt
adhatom tovább!
Dr. Hetényi Antal neve ma is jól cseng a magyar sportéletben, elsősorban persze saját
sportágában, a cselgáncsban. Az egykor olimpiai 5. helyezett (München, 1972) judós teljes
mellszélességgel maradt szeretett sportágában, amelyben immár 40 esztendeje szolgálja
a minőségi utánpótlás nevelést, mégpedig a
Központi Sportiskola SE szakosztályának vezetőjeként. A Magyar Edzők Társasága egyik
alapító tagját a szerkesztőség természetesen
megkereste, Hetényi Antal pedig szívesen elmondta véleményét.
Annak idején – szerintem – a versenyzők
jobban megbecsülték az edzőiket. Jómagam például rajongásig szerettem és szinte
csüngtem első mesteremen, Gyebnár Ferencen, de ugyanezt elmondhatom az egyik
későbbi oktatómról, a válogatott kapitányaként működött és sajnos, elég korán eltávozott Horváth Istvánról is, akivel egyébként egy ideig versenytársak is voltunk. Ezt
a pozitív függőséget én nagyon fontosnak
tartom az edző-versenyző kapcsolatban, hiszen amit kapok, csak azt adhatom tovább.
– Ez a hozzáállás mennyire gyümölcsöző az
Ön edzői pályáján?
Azt hiszem, pozitívnak mondhatom a mérlegem. Akiket én az edzői pályának megnyertem,
azok leginkább maguk is sikeres szakemberek
lettek. Igyekszem minél többeket az edzői pálya felé „terelgetni” és ezt a célt – amíg dol-

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!
gozni fogok – szeretném szem előtt tartani.
Amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni: a
versenyző nem fáról leesett gyümölcs! Azért,
hogy megmaradjon a sportágban, később pedig sikeres is legyen, nagyon komoly és mindig megújuló munkára van szükség.
– Mit gondol, miben tud ezen a rögös úton
segíteni az edzőknek például a Magyar Edző
című, időszakos szakfolyóirat?
Nagyon sokat. Általánosságban elmondhatom, hogy elég érdekesek és színvonalasak
a lapban megjelenő írások. Ráadásként pedig olyan szakcikkeket is lehet benne olvasni, amelyek máshol nem jelennek meg.
– Akik valóban keresik az előrelépés lehetőségeit, azoknak mit ajánl?
Senki ne ragadjon le a saját sportágánál,
hanem igyekezzen másokkal is kapcsolatba
kerülni, konzultálni más sportágak – például
atlétika vagy kajak-kenu – sikeres és törekvő edzőivel. Néhány évtized alatt sarkaiból
fordult ki a világ. Alapvetően más helyzet
alakult ki, amelyben nem elég a régi beidegződések szerint élni és mozogni. Mondanék
egy konkrét példát is. Egészen másként toboroztuk a gyerekeket 50 éve, mint ma. Akkor
elég volt néhány plakátot kitennünk, s máris ott volt kezdésre száz gyerek. Ma pedig
egyszerűen nem jönnek. A kérdés ezek után
az: milyen hálót kell fonjunk, hogy mégis
befogjuk őket és megnyerjünk ki-kit a saját
sportágának? Ma már természetes, hogy mi
megyünk el az iskolákba, ahol bemutató órákat tartunk a megkedveltetés reményében.
Szerződéseket kötünk a számunkra fontos
iskolákkal, ahol a cselgáncsot érdemben
támogatják. Persze mindez nagyon keveset
ér, ha a jelenlegi edzők nem képezik tovább
magukat, illetve nem folytatják tanulmányaikat a szakedzői diploma megszerzéséért. Ez
ügyben a Testnevelési Egyetem és a Magyar
Edzők Társasága is nagyon sokat tehet és fog
is tenni a következő években, aminek én már
előre is nagyon örülök.

Dr. Keresztesi Katalin: Életre szólóbarátságokat is hozott a MET
A MET elsősorban Ormai Lászlónak és Mónus
Andrásnak köszönheti a létrejöttét, ők voltak
az ötletgazdák – kezdte lényegre törően a beszélgetést dr. Keresztesi Katalin ny. egyetemi
docens, testnevelő tanár, atléta szakedző.
Én 1973-ban kerültem a TF-re, és az akkori
OTSH-ban a sporttudomány területén szervezőként dolgoztam a hivatal sporttudományért felelős főosztályán, Burka Endre
mellett. Arra törekedtünk, hogy a kutatási
eredmények eljussanak az edzőkhöz, és kerestük ennek a megvalósítási módját. Burka
Endre után Mónus András volt a sporttudományos munka irányítója, az ő vezetésével
tárgyaltunk Ormai Lászlóval, Laci bácsival
a lehetőségekről. A MET megalakulása három évvel dr. Frenkl Róbert kezdeményezésére megalakult az MSTT. Nagyon jól tudott együttműködni a két társaság, vagyis
a későbbi különválás nem egymás ellen
történt. Soha nem volt ellentét a két szervezet között, hiszen ugyanazokért a célokért
dolgoztunk, csak más-más aspektusból. Laci
bácsi jól érezte, hogy mi legyen az irány, tökéletes menedzserként fejlesztette tovább
a MET-et, amelynek munkájába én egyrészt
az MSTT tudományszervezőjeként, másrészt
a TF atlétikai tanszékén dolgozó tanárként
kapcsolódtam be. A tanszéken érdekünk
volt, hogy az edzőképzésben aktívan vegyen
részt az edzői társaság is, ami meg is történt,
és örömmel mondhatom, hogy a jelenlegi
tanszékvezetőnek, Szalma Lászlónak is jó a
szakmai és emberi kapcsolata a MET-tel.
– A gyakorlatban hogyan valósult meg az
együttműködés?
A MET folyóiratában és a konferenciákon
is úgy tájékoztattuk az edzőket a kutatási eredményekről, hogy számukra érthető
és hasznos legyen. Hozzáteszem, hogy a
Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológiai Szakosztályának egyik
volt vezetőjeként is mondhatom, hogy az
volt a célunk, hogy a magyar sportkutatási
eredmények eljussanak a sport gyakorlati részével foglalkozó szakemberekhez, az
edzőkhöz. A MET mindig támogatta, hogy
a fiatal kutatók eredményei megjelenhessenek, publikálási lehetőséget adott nekik
a különböző kiadványokban, és ez mindkét
félnek hasznos volt. Ebben az évben például
a MET jelentette meg a 47. Mozgásbiológiai
Konferencia előadásaiból megírt tanulmányokat a Mozgás – Biológia – Sport - Tudomány című kötetben. Így az edzők hozzájutottak a friss kutatási eredményekhez, a
kutató pedig visszajelzést kapott munkája
helyességéről. Ki kell emelnem, hogy Ormai

László nagyon fogékony volt az újra, a nem
olimpiai sportágakat és azok szakszövetségeit is figyelemmel követte, igyekezett az
ottani edzőket is bevonni a MET munkájába.
Szeretném az utókor számára is megörökíteni, hogy Ferenczy Csabával, aki sajnos már
nincs közöttünk, 1990-ben Pécsett megalapítottuk a Magyar Kötélugró Szövetséget,
és 1995-től a MET anyagilag is támogatta
a működésünket, az edzői képzéseket. Ha
a MET-ről beszélgetünk, elsősorban mindig Ormai Laci bácsi tevékenysége jut az
eszembe. Az elnök személyisége, látásmódja, elismertsége meghatározza egy társaság
működését, az ő érdeme, hogy 25 évet megélt, és ilyen magas szintre jutott a MET. Laci
bácsi szerepét nem lehet eléggé kiemelni!
Emlékszem, 1995-ban a TF-en megrendeztük az Európai Atlétaedzők Konferenciáját,
amelyhez a MET támogatást nyújtott. Nos,
ezen a konferencián több mint száz magyar és külföldi edző vett részt, akik az ott
hallott ismereteket munkájukban sokáig
hasznosítani tudták. Én egyébként két éve
abbahagytam a tanítást, a TF után hat évig
még a Debreceni Egyetem Sportgazdasági
és Menedzsment tanszékén oktattam, de
minden társadalmi tisztségemet átadtam
a fiataloknak, vigyék tovább ők az elkezdett munkákat. Persze, ha kérnek, segítek,
elmondom a véleményemet, ott vagyok
minden konferencián, és örömmel látom a
fiatalok lelkesedését, eredményeit.
– Szükség van a MET-re?
Az elmúlt 25 év tapasztalata alapján mondhatom, hogy igen! A MET a kiadványaiban
és a rendezvényein figyelembe vette azt,
hogy mennyire sokoldalú ismeretre van
szüksége egy edzőnek. Gondoljon csak bele:
egy edző pszichológus és pedagógus is egy
személyben, ismernie kell a szervezet alapvető fiziológiai folyamatait, és sorolhatnám… És azt sem szabad elfelejteni, hogy
a MET összekovácsolta a szakmai közösségeket, barátságok, életre szóló kapcsolatok
köszönhetőek a működésének. Ha elmentünk egy két-három napos konferenciára,
az összejövetelünk központi témája a sport
volt, ám közben megismertük egymást is, és
lehetőség adódott az estékbe nyúló szakmai beszélgetések során is hasznos eszmecseréket folytatni az edzői munkák során
felmerült problémákról. A témáink sosem
voltak egyoldalúak, hiszen az edzők is másmás sportágból jöttek, és mindig voltak
közöttünk a sport más területét képviselők,
például sportorvosok, sportpszichológusok is. A sporttudomány interdiszciplináris
tudomány és így az edzőnek is sokoldalú
ismeretekkel, tudással kell rendelkeznie.
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MET ezt nagyon jól felismerve menedzselte
a sporttudomány különböző területeit… És
valamit nagyon szeretnék kiemelni: ahogyan az MSTT és a MET együtt tudott működni, barátként, egymást segítve, az mintaszerű, így kellene együtt dolgoznia ma is
minden civil szervezetnek!

sősorban fókuszálniuk azért, hogy még sikeresebb lehessen ez a munka?

Molnár Sándor: Nagyon örültünk,
hogy létrejött a MET

Pedagógiailag és módszertanilag is egészen
mást kell csinálniuk! Erőteljes egyéniségekre van szükség, akik képesek megtartani a
gyerekeket a tornasportnak. Hangsúlyoznom kell az alkalmazott tudományok soha
nem látott szükségességét. Azt is felemlíteném, hogy bizonyos konferenciákon az elméleti szakemberek elmondták a magukét,
majd hazamentek. Másnap a fontos gyakorlati bemutatókat láthatták a részvevők, de
a két oldal között még véletlenül sem volt
érdemi kapcsolat. Pedig ez is megoldható,
amire jó példa a közelmúltban Tatán, a MET
szervezésében megrendezett két napos
konferencia, amely megfelelt a modern idők
követelményeinek.

Akik valaha is megfordultak az egykori Testnevelési Főiskola Atlétikai Tanszékén, szinte
mindannyian kapcsolatba kerültek Molnár
Sándorral, aki versenyzőként, majd edzőként
és tanárként több mint hatvan éve benne van
a sportágban. Mivel 1973 óta az atlétikai
tanszéken tanított, természetesen ott volt a
Magyar Edzők Társasága (MET) megalakulásának legelső történéseinél is.

– Hogyan állunk a ma korszerűnek mondott
témák vonatkozásában?

Lukács József: A jó edző nem tyúkfogás kérdése!
A Magyar Edzők Társaságának (MET) első
időktől tagjai közé tartozik a kitűnő és eredményes szakember, a békéscsabai Lukács József is. A „Mesteredző” büszke címet is kiérdemelt szaktekintély jelenleg is elnöke a Magyar
Torna Szövetség Halhatatlanok Klubjának.
Természetes dolognak tartom, hogy amint
jönnek felfelé a fiatalok, az idősebb szakembereket lassan, de folyamatosan szorítják kifelé – vágott a közepébe Lukács József. – Úgy
is mondhatom, hogy minket a perifériára helyeznek. Ezzel a folyamattal párhuzamosan
számosan vagyunk úgy, hogy még kritikusabban szemléljük a dolgokat. Kritikusan, de
egyidejűleg segítőkészen is. Természetesen
a középpontban az edzők munkája, lehetőségeik és fejlődésük iránya áll a figyelmem
középpontjában. Edző „ügyben” mielőbb, rapid módon kell történnie valaminek, mert
jó edzőt szerezni nem tyúkfogás kérdése.
Szerintem ugyanis, ha van jó edző, akkor van
jó sportoló is. Ha nincs, akkor a jó sportolók
sem nevelődnek ki csak úgy, maguktól. Évtizedekkel korábban a magyar edző fogalom
volt. A magyar edzők tekintélyének megóvásáért sokkal többet lehetne és kell is tenni.
Az utóbbi évtizedben, ha volt ilyen szervezet,
amely ezt következetesen igyekezett felvállalni, hát ez mindenképpen a MET volt! Ormai László, majd az őt váltó Molnár Zoltán és
„jobbkeze”, Köpf Károly igenis nagyon sokat
tettek. Sokat, de még nem eleget.
– Amikor végiggondolja a MET szerepét, mit
hiányol a tevékenységükből? Mire kellene el
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Sajnos, komoly lemaradásban vagyunk. A
társtudományok segítségét sokkal inkább
igénybe kellene venni! Más országokban a
mérhetetlent is mérhetővé teszik, s az így
szerzett adatokat igen mély elemzéseknek
vetik alá. Egyébként hazánkban sok tévhit
is terjeng, ami a tornasportot illeti. Edzőinknek el kell fogadniuk, hogy nincsenek örök
érvényű alapigazságok, minden mozgásban,
változásban van. Csak egy apró példa: amíg
Szöul (1988) előtt tizenkét klubból válogatva
készíthettük fel az olimpiai csapatot, addig az
utóbbi 10–15 évben a vezetőedzők lehetősége legfeljebb 3–4–5 klubra szorult vissza.
– Ön 2014 és 2017 között a szövetség vándoredzőjeként járta az országot, tehát elég jól
ismeri a helyzetet.
Vidéken sok tehetséges fiatal van, ezért is
igyekeztem az edzőket a folyamatos továbbképzésre kapacitálni. A Magyar Edzők
Társaságában folyó munka jó, ehhez pedig
a legutóbbi időben a Testnevelési Egyetemmel megtörtént társulás is sokat ígérő.

1981-ben megbíztak a TFSE ügyvezető
elnöki teendőivel, s ebben a minőségemben természetesen az edzők mindenféle
ügyes-bajos dolgaival is kellett foglalkoznom – emlékezett a tanszék docenseként
2002-ben nyugdíjba vonult sportember, aki
egyébként mindmáig oktat és edzősködik
is. Megvallom, annak idején nagyon örültünk, hogy életre hívták a Magyar Edzők
Társaságát. Az is motivált, hogy dolgozhattunk az edzői közösség érdekében. Ugyanilyen természetes volt, hogy részt vettem
a Sportegyesületek Országos Szövetsége
munkájában is. És mindenhol igyekeztem a
hangomat hallatni, ahol az edzők munkaviszonyáról, a munkavégzés feltételeiről, vagy
bármiféle érdekvédelmi témáról szó esett.
Molnár Sándor elkötelezettsége vitán felüli.
Akik ismerik, tudják róla, hogy az itt megfogalmazottakat mennyire komolyan gondolja.
Régi igazság, hogy valahova mindenkinek
tartoznia kell, nem lehet csak úgy, a levegőben keringeni, mint egy gazdátlan műhold
az űrben. Az edzőknek természetszerűen az
edzői közösséghez és annak érdekvédelmi
szervezetéhez, a Magyar Edzők Társaságához illene kötődniük. És a tagdíj befizetésétől senkinek sem kellene ódzkodnia, több
okból sem. Egyrészt mert ezzel is demonstráljuk a hovatartozásunkat, másrészt pedig
azért sem, mert ez az összeg, az éves tagdíj
meggyőződésem, hogy senkinek nem okozhat komolyabb anyagi gondot.
A tanár úrnak jelenleg is van hetente néhány
órája a Testnevelési Egyetemen (TE), mellette néhány atléta felkészülését is irányítja. És
természetesnek tartja, hogy 79 éves kora ellenére is igyekszik lépést tartani a fejlődéssel.
Mostanában érzékelek egyfajta érdemi „mocorgást”, amiben a MET munkálkodásának
oroszlánrésze van. Az edzők számára meghirdetett konferenciák változatos tematikája, az előadók meghallgatása bizonyára mindenkinek jót tesz. Annak pedig különösen
örülök, hogy évtizedes kihagyás után végre
az edzőképzés ismét jelentőségének megfelelő helyet kap a Testnevelési Egyetem és a
Magyar Edzők Társasága jóvoltából.

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!
dezvényeinek, konferenciáinak többségét a
TF-en tartotta. Ez akkor teljesen természetes volt. A két Társaság hosszú ideig egy irodában működött, először a Hold utcában az
OTSH épületében, majd együtt költöztek ki
a régi szövetségi székházba. Amikor a régi
szövetségi székházat részletekben bontani
kezdték és a mostani Magyar Sport Háza
még nem készült el, rövid ideig mindkét
szervezetnek a TF adott otthont. Ezt követően költözött a két Társaság a Magyar Sport
Házába, továbbra is közös irodába. A szétválás akkor következett be, mikor én már nem
dogoztam közvetlenül a Társaságban.

Dr. Tamás István: Szoros együttműködésre van szükség a Testnevelési
Egyetem és a MET között
Te vagy az az ember, aki mint alapító tag,
majd főtitkár, igencsak közelről átélhetted a
MET első bő tizenöt évét. Hogy tekintesz vis�sza erre az időre?
Én akkor kerültem a TF-re, a Továbbképző
Intézet vezetőjeként, mikor Zalka András
volt a rektor. Előtte a Budapesti Spartacusban voltam módszertani vezető. Mindketten ismerjük ezt a szakmát, bizony minden
sportággal behatón foglalkozni kellett. Így,
mire a TF-re kerültem olyan gazdag szakmai ismeretanyaggal voltam felvértezve,
amely lehetővé tette számomra, hogy érdemben belefolyjak a TF edzőképző és
továbbképző tevékenységébe. A Magyar
Edzők Társaságának megalapításának gondolata azoktól az edzőktől, szakemberektől
származott, akik valamikor szintén a TF-en
tanítottak. Mónus András, Harsányi László
a TF-ről kerülte a sportirányításba. Ezért
volt természetes, hogy a Társaság a TF-en
alakuljon meg, és nagyon szoros szakmai,
szervezeti kapcsolata legyen a TF-el. Az is
egyértelmű volt, hogy a Társaság elnöke a
TF-ről kerüljön ki, így lett Tihanyi József az
elnök, aki akkor rektor-helyettes volt a TFen. Az alapító tagok jelentős része is a TF
tanáraiból adódott.
–Hogy lett belőled főtitkár?
Tihanyit Ormai László követte az elnöki
székben, aki ugyancsak külsősként tanított
a TF-en. Alapvető elképzelése volt, hogy a
kezdetben kialakult szoros kapcsolat a Főiskola és a Társaság között megmaradjon. Nekem lett a feladatom, mint főtitkárnak, hogy
ezt a kapcsolatot napi szinten ápoljam. A
szoros együttműködést az is segítette, hogy
a Magyar Sporttudományi Társaság – amely
röviddel a magyar Edzők Társasága után alakult meg – elnöke Frenkl Róbert, a TF tanszékvezetője lett. Mindkét szervezet a ren-

Alapító tagok, akik már nem lehetnek közöttünk
•

Balogh István,
labdarúgó szakedző

•

Boza Pál,
kosárlabda szakedző

•

Erdődy Miklós,
judo szakedző, a TF tanára

•

Farkas József,
kosárlabda mesteredző, a TF tanára

•

Dr. Halmos Imre,
tenisz szakedző, a TF tanára

– Hogy látod utólag a két szervezet közös életét?

•

Dr. Harsányi László,
atlétika szakedző, a MET alapító főtitkára

Az induláskor ez mindenképpen előnyös
volt. A közös infrastruktúra és a személyi átfedések is segítettek az indulás nehézségeit
leküzdeni. Később a Magyar Edzők Társasága kinőtte a közös lét kereteit, így mindenképpen indokolt volt a szétválás.

•

Prof. dr. Istvánfi Csaba,
a Testnevelési Egyetem rektora

•

Kolossa István,
úszó szakedző

•

Lemhényi Dezső,
olimpiai bajnok, az Olimpiai Bajnokok
Klubjánk alapítója

•

Müller Ferenc,
röplabda mesteredző

•

Novák Dezső,
olimpiai bajnok labdarúgó mesteredző

•

Pócsik Dénes,
olimpiai bajnok vízilabda szakedző

•

Dr. Rigler Endre,
a TF Sportági Intézetének igazgatója

– Te 2010-ig voltál főtitkár. Utána is benne
maradtál a szervezet irányító testületében,
mint tiszteletbeli elnökségi tag. Hogy látod a
Te aktív időszakod utáni időket?
Mikor én leköszöntem, Te vetted át tőlem
a főtitkári munkát. Ekkor következett be
a szétválás is. Tudom, hogy voltak nehéz
időszakok, főleg anyagi gondok, de ezeket
sikerült átvészelni. Új időszakot jelentett
Molnár Zoltán megválasztása a szervezet
élére, aki sokat tett azért, hogy a szakmai
elismerés mellé a nagyobb mértékű anyagi elismerést is megszerezze. Elsősorban a
MET rendkívül agilis és színvonalas szakmai tevékenységének köszönhető, hogy az
elmúlt években az anyagi lehetőségek is
jelentősen kibővültek. Mint alapító tag és
jelenleg a Felügyelő Bizottság tagja nagyon
örülök annak, hogy a kis szervezetként indult MET mára a magyar sportélet meghatározó tényezőjévé, talán legnagyobb civil
szervezetévé nőtte ki magát.
–Hogy látod a jövőt?
A magyar sport egyik legfontosabb szakmai
feladata az edzőképzés rangjának, színvonalának visszaállítása. Ebben a MET az eddigi szakmai tapasztalataival sokat tud segíteni a Testnevelési Egyetemnek. Továbbra
is ugyanarra a szoros együttműködésre van
szükség, ami eddig is jellemezte a TF és a
MET munkáját.
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Titkári
beszámoló
Köpf Károly

Ez történt
1993 – 2018

Mérföldkövek a Magyar Edzők Társasága történetében
1993. július 5.
A MAGYAR EDZŐK SZÖVETSÉGE Előkészítő
Bizottsága körlevélben értesíti az edzőket,
hogy a II. Országos Sporttudományi Kongresszus keretében 1993. szeptember 1-én
14 órakor a Magyar Testnevelési Egyetem
központi (régi) épület I. emeleti dísztermében megtartja az alakuló közgyűlését.
1993. szeptember 1.
Ezen a szerdai napon megalakul a MAGYAR
EDZŐK TÁRSASÁGA (az alakuló közgyűlés
döntött a „Magyar Edzők Társasága” elnevezés mellet). Az alakuló közgyűlésen 55
alapító tag vett részt.
A Társaság székhelye az akkori OTSH épületében volt Budapesten, az V. kerület Hold
utca 1-ben.
A közgyűlés megválasztotta a Társaság
tisztségviselőit.
Elnök:
Dr. Tihanyi József
Alelnök:
Dr. Ormai László
Főtitkár:
Dr. Harsányi László
Elnökségi tagok:
Bejekné Dr. Förstner Klára
Haász Sándor
Hack Antal
Lemhényi Dezső
Dr. Mónus András
Dr. Riegler Endre
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1996
Tihanyi József lett a Magyar Testnevelési Egyetem rektora. A megnövekedett elfoglaltságára
hivatkozva lemondott az elnöki tisztségéről. A
közgyűlés Dr. Ormai László addigi alelnököt
választotta meg a Társaság elnökének.
A Parlament megalkotja az 1996. évi LXIV.
törvényt – a sportról. A sporttörvény 59. § (3)
bekezdése rendelkezik az érmes versenyzők
és edzőik olimpiai járadékáról. Az edzői járadék bevezetése a Magyar Edzők Társaságának kezdeményezésével és közbenjárásával valósult meg.
1997

Deutsch Tamás, akkori ifjúsági és sportminiszter
egyeztek meg írásban, egy szalvéta segítségével.
Sajnos ez a dokumentum már nem lelhető fel.)
2002 és 2018 között a Magyar Edzők Elnöksége a Mesteredzői Kollégium javaslata alapján 71 edzőt tüntetett ki Mesteredzői Díjjal.
2003
A Magyar Edző folyóirat szerkesztését Gallov
Rezső veszi át.
2005
A MET megrendezi a „Szemtől szemben a
doppinggal – doppingkérdés ma, és a jövő
stratégiája” konferenciát, amely úttörő volt
ebben a témában.
2006
II. Országos Edzői Kongresszus. Téma: „A sportszakma értékeinek védelmében”.

A korábban „Mesteredző” címmel megjelent, az
OTSH által kiadott szakmai folyóiratot átvette
a Magyar Edzők Társasága és 1997-től Magyar
Edző címmel jelentette meg. A folyóirat első
főszerkesztője Dr. Harsányi László volt.

2007

2001

Tamás István főtitkártól Köpf Károly veszi át
a főtitkári feladatokat

Az addig az állami sportkitüntetési rendben
szereplő Mesteredzői Díj a kitüntetési rendszer átalakítása után megszűnik állami elismerés lenni. Sokáig úgy tűnik, hogy a Mesteredzői Díj megszűnik (2001-ben nem volt
Mesteredzői Díj). A Mesteredzői Díj további
gondozását a Magyar Edzők Társasága veszi át, a Mesteredzői Kollégium további
működtetésével együtt. 2001-től a Magyar
Edzők Társasága pályázatot ír ki a Mesteredzői Díjra. A Mesteredzői Kollégium tesz
javaslatot a beérkezett pályázatok alapján
a díjazottakra és a díjakat a Magyar Edzők
Társasága elnöksége adományozza.
(A városi legenda szerint a Mesteredzői Díj átvételéről egy rendezvényen Dr. Ormai László és

Megjelenik az „Edzők Etikai Kódexe” a MET
kiadásában.
2010

2013
Dr. Ormai László lemondott a MET elnöki
tisztségéről. A 2013. május 29-i közgyűlés
az addigi alelnök Molnár Zoltánt választotta
meg elnöknek. Elnökhelyetteseknek Dr. Kemény Dénest és, Mocsai Lajost választja meg
a közgyűlés.
2013. augusztus 28.
A MET találkozót szervezett a KSI 50 éves
fennállása alkalmából a KSI egykori edzőinek
a Gundel étteremben. A résztvevőket Simicskó István államtitkár és Schmitt Pál köszöntötték. A KSI volt edzői közül megjelentek
többek között Grosics Gyula, Kertész Alice,

25 éves a Mag yar Edző k Társasága!

Meghívó a Magyar Edzők Szövetségének alakuló közgyűlésére
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A Magyar Edzők Társaságának alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve és jelenléti íve (1.)
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25 éves a Mag yar Edző k Társasága!

A Magyar Edzők Társaságának alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve és jelenléti íve (2.)

A Mesteredző folyóirat 1996-os ill. a Magyar Edző folóyóirat 1997-es számának címlapja
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Sákovicsné Dömölky Lídia, Dr. Török Ferenc
olimpiai bajnokok és a KSI volt vízilabdázója
Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok.
2013. október 28.
A MET ünnepi közgyűlésen emlékezett meg
alapításának 20. évfordulójáról

Mesteredzők 2002 – 2018
2002
Ficsor László evezés, Gulyás István birkózás,
Gyertyánffy Tamás úszás, Korponai István
öttusa, Szabó Attila kajak-kenu.

2015
A Magyar Edző folyóirat szerkesztését Gallov
Rezsőtől Köpf Károly veszi át. Kétéves kényszerszünet után újra megjelenik a folyóirat.

2004
Benkő Ákos atlétika, Garamvölgyi Mátyás
röplabda, Somlai Béla vívás, Száraz András
műkorcsolya, Zrinyi Miklós kick-box.

A MET elnöksége megalapítja az „Edzői
Életmű Díjat”. 2015 és 2018 között 19 edző
kapta meg az Edzői Életmű Díjat.
2017
2017. január 5-én a MET életében történelmi jelentőségű együttműködési szerződést
ír alá az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság nevében Dr. Szabó Tünde államtitkár és a MET nevében Molnár Zoltán elnök.
Az együttműködési szerződés értelmében
jelentős állami feladatokkal bővül a MET
tevékenysége. 2017-től a MET veszi át és
működteti a Kiemelt Edző Programot, a Szövetségi Koordinátor Programot és közreműködik a Nemzeti Sportinformációs Rendszer
kidolgozásában. Az új feladatok átvételével
a MET állomány 2 főről 8 főre bővül.
Elindul a KEP edzők kötelező kreditrendszerű továbbképzése.
A MET elnöksége megalapítja az „Ormai
László Díjat”.
2018

2003

A MET kiadásában megjelenik az „Edzők
Etikai Kódexe” második kiadása, kétnyelvű
kiadványként.

Bognár Gábor öttusa, Faragó Tamás vízilabda, Kárai Kázmér tájfutás, Rátgéber László
kosárlabda, Zsuga Imre súlyemelés.

2005
Kásás Zoltán vízilabda, Komlódy Zsolt öttusa, Petrov Anatolij úszás, Rapcsák Károly
evezés, Skaliczki László kézilabda.
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2007

2009

Fogarasi Sándor atlétika, Dr. Hetényi Antal
judo, Kercsó Árpád jégkorong, Nagy Zsuzsanna atlétika, Pecsics Zsuzsanna úszás,
Téglás Péter asztalitenisz.

Bacsa Ferenc birkózás, Bernát Zoltán vívás,
Hajdu János kézilabda, Toncs Péter judo.

2006
Barina József kajak-kenu, Csoma Ferenc atlétika, Kovács István torna, Merész András
vízilabda, Nedeczky György vívás, Zemen
János triatlon.

2010
Bíró Tamás judo, Fehérvári Balázs úszás, Hegedüs Ferenc öttusa, Róth Kálmán kézilabda, Széles József birkózás, Temesvári Miklós
labdarúgás.

2008
Balzsay Károly ökölvívás, Földi László vízilabda, Gerevich György vívás, Mészöly Gábor
öttusa.
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2011
Agócs Mihály kajak-kenu, Illés Bálint kerékpár, Pánczél Gábor judo, Varga József vívás.

2012

2014

2016

Király István kick-box, Nagy Lajos birkózás,
Németh Zsolt atlétika, Szilárdi Katalin kajakkenu, Tax Imre kosárlabda (életmű).

Feczer Viktor parasport, Széplaki Pál lovassport, Telegdi Attila gyorskorcsolya.

Balaska Zsolt öttusa, Csernoviczki Csaba
judo, Laufer Béla torna.

2017
Nem volt Mesteredzői Díjas!
2018

2013

Bánhidi Ákos gyorskorcsolya, Gárdos Gábor
vívás

Decsi István vívás, Horkai György vízilabda,
Kovács László ökölvívás, Kovács Sándor Pál
birkózás, Virth Balázs úszás.

2015
Györe Lajos vízilabda, Sántics Béla úszás,
Takács Péter öttusa, Vasvári Erzsébet sportlövészet.
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Edzői Életmű Díjasok

Ormai László Díjasok

2015

2017

Antalovits Ferenc súlyemelés, Czigány Károly vízilabda, Giczy Csaba kajak-kenu

Eperjesi László atlétika.

2018
Ifj. Tomhauser István atlétika.

2016
Bátor Vilmos kosárlabda, Katona Géza birkózás, Kiss László evezés, Dr. Tim Gábor vízilabda.

2018
Cornides Edit öttusa, Jung András fogyatékos sport, Kecskés Gáborné (Kisházi Beatrix)
asztalitenisz, Kelemen Attila vízilabda, Kunfalvy Péter vívás, Dr. Török János atlétika.

2017
Antal Andor atlétika-parasport, Erdei Péter
vívás-parasport, Herendi Iván asztaliteniszparasport, Holló Miklós sí, Tomhauser István
atlétika, Tóth Sándor vízilabda
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Életképek a MET edzőképző konferenciáiról
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Szakmai együttműködő partnereink:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Olimpiai Bizottság

Testnevelési Egyetem

Támogatóink:

Ez a folyóirat a szakmai együttműködő partnereink és támogatóink segítségével jött létre.
Köszönjük a támogatást és kérjük, a jövőben is segítsék céljaink megvalósítását.

Új utakon a Testnevelési Egyetem és a hazai edzőképzés

