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A KEP program által támogatott edzők fölött a munkáltatói jogkört 2017. február 1-től a magyar Edzők Társasága látja 

el. A KEP Szabályzatának IV/3. és IV/5. pontja tartalmazza a program edzőire vonatkozó továbbképzési 

követelményeket. Az eljárásrend szerint a továbbképzéseken történő részvételre jelentkezés és a részvétel regisztrálása 

a MET-nél történik. 

A KEP program edzőinek a kötelező továbbképzési követelményeknek való megfelelését elősegítendő a Magyar Edzők 

Társasága egy egységes éves képzési, továbbképzési rendszert alakított ki. A kialakításában az Államtitkárság, a MET, 

a MOB, a Testnevelési Egyetem és az érintett országos sportági szakszövetségek és sportszervezetek is részt vesznek, 

együttműködnek. Az év során 34 továbbképzési esemény kerül megrendezésre, köztük 3 kerekasztal beszélgetés, 3 

laboratórium és 3 doppingellenes tájékoztató.  

A 2019. február 1-től kezdődő évben a képzési eseményeken felül lehetősége nyílik a MET Tagoknak az új e-learning 

felületen is továbbképezni magukat és egyben kreditpontokat gyűjteni. Az e-learning felületen elvégezhető 

kurzusokkal az év során kötelezően megszerzendő kreditpontok felét gyűjthetik össze a kiemelt edzők. 

Az idei évben továbbra is két szintű rendszerben valósul meg a kötelező kreditrendszerű továbbképzés. A két szint 

értelmében a középfokú edzői végzettséggel (OKJ) rendelkező kiemelt edzőknek összesen 60 kreditpontot, míg a 

felsőfokú edzői végzettséggel vagy testnevelő tanári végzettséggel rendelkező kiemelt edzőknek összesen 40 

kreditpontot kötelező teljesíteniük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Edzők Társasága az érintett szervezetektől - Államtitkárság, Magyar Olimpiai Bizottság, Testnevelési 

Egyetem, Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, Humán Akadémia, 

sportági szövetségek - összegyűjti a tárgyévben (2019. február 1-től 2020. január 31-ig) tervezett, az edzők 

továbbképzését is szolgáló szakmai rendezvényeket (konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, szövetségi 

továbbképzések stb.). Ezeket a rendezvényeket a MET szintén kreditpontértékekkel látja el. 

  

 

A tárgy évben - 2019. február 1-től 2020. január 31-ig – a kiemelt edzőknek a továbbképzési események során a 

kreditpontokat a következők szerint kell megszerezniük: 

• A középfokú edzői végzettséggel rendelkező kiemelt edzők: 

o összesen 60 kreditpont 

▪ az e-learning felületen ebből 30 kreditpontot teljesíthetnek 

• A felsőfokúfokú edzői / testnevelő tanári végzettséggel rendelkező kiemelt edzők: 

o összesen 40 kreditpont 

▪ az e-learning felületen ebből 20 kreditpontot teljesíthetnek 

 

• A tárgyévben egy Doppingellenes tájékoztató konferencián kötelező a részvétel minden kiemelt edző 

számára.                       

! A dopping konferenciáért kreditpontot nem számolunk el, továbbá csak személyes részvétellel 

teljesíthető, az e-learning felületen NEM. 

 

• Azoknak a kiemelt edzőknek, akik egyetemen oktató munkát végeznek, illetve a Testnevelési Egyetem 

BSc Edző, MSc Szakedző, illetve testnevelő tanár képzésén a tárgyév időszakában aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkeznek, jóváírjuk a megszerzendő kreditpontokat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A fent említett továbbképzési eseményeken túl kreditpontokat szerezhetnek az edzők az alábbi szakmai 

tevékenységekkel is: 

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

Szemlébe, vagy szövetségi folyóiratba, felkért előadóként előadás tartása szakmai képzési, továbbképzési 

rendezvényeken.) 

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

• Számítástechnikai, informatikai vizsga (ECDL). 

• Nemzetközi szakmai továbbképzésen, konferencián, kongresszuson való részvétel. 

 

 

 

A kötelezően előírt kreditérték teljesítése feltétele a további KEP-es szerződés meghosszabbításának. 

A továbbképzési eseményeken a részvétel minden esetben előzetes regisztrációhoz kötött, melyre kizárólag a 

weboldalunkon keresztül lesz lehetőség. A helyszín kapacitását kihasználandó kérjük, hogy az adott 

továbbképzésre történő regisztrációt követően amennyiben mégsem tud az eseményen részt venni, regisztrációját 

az esemény előtt legalább 24 órával szíveskedjen lemondani.  

Az a kiemelt edző, aki 3 alkalommal előzetes regisztrációját nem mondja le időben és az eseményen nem jelenik 

meg, a következő alkalomtól kizárólag részvételi díj ellenében vehet részt a továbbképzéseken. A regisztrációs díj 

összege 3000 forint/továbbképzési esemény.  

Annak a kiemelt edzőnek, aki előzetes regisztráció hiányában szeretne és tud részt venni továbbképzési 

eseményen, az eseményre kiírt kreditpont felét írjuk jóvá. 

A kerekasztal beszélgetésekre és a laboratóriumokra az események jellege miatt korlátozott 

létszámban tudunk majd résztvevőket fogadni, minden esetben jelentkezési sorrend alapján.  

A laboratóriumokra, az azt megelőző, megegyező témában megrendezésre kerülő továbbképzési 

esemény végén személyesen lehet majd jelentkezni 2000 forintos regisztrációs díj ellenében. 

 



 

 

EDZŐTOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2019. 

Január 

15.  Doppingellenes tájékoztató         

  (Együttműködő partner: Magyar Antidopping Csoport) 

Február 

5.  Sportgenetika, sportgenomika. (Kerekasztal beszélgetés→korlátozott létszám)  10 pont 

13.  Az állóképesség támogatása.         

  Az egyes energiatermelő anyagcsererendszerek hatékonyságának fokozása.  10 pont 

  (Együttműködő partner: Scitec Intézet) 

19.  Szorongás, önismeret, önbizalom, önbizalomhiány     10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

27.  Sportszülő. Áldás vagy átok        5 pont 

Március 

12.  Merre tart az olimpiai mozgalom. Helyszínek, sportágak, nemzetek, média  5 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

20.  Vita maxima terhelés, regeneráció extrém terhelések után    10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

26.  Doppingellenes tájékoztató         

  (Együttműködő partner: Magyar Antidopping Csoport) 

Április 

2.  Őszintén a táplálék kiegészítőkről. (Kerekasztal beszélgetés→korlátozott létszám) 10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

9.  Motiváció, siker, kudarc. Az edző és a sportpszichológus kapcsolata. Hol a határ? 10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

11.  Az edzők által is alkalmazható sportpszichológiai módszerek, eljárások     

  (Laboratórium→jelentkezés alapján, részvételi díjas!)      

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

16.  Alkalmazkodás, akklimatizáció a versenysportban.       

  Hideg és meleg akklimatizáció,  magaslati akklimatizáció.      

  Az immunrendszer felkészítése az éghajlat és étrendi változásokra.   10 pont 

  (Együttműködő partner: Scitec Intézet) 

25.   Sportlétesítmények, beruházások       5 pont 

  (Együttműködő partner: EMMI Sportért Felelős Államtitkárság, Testnevelési Egyetem) 

30.  Nők a magyar sportban         5 pont 

  (Együttműködő partner: Magyar Olimpiai Bizottság) 

  



 

 

EDZŐTOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2019. 

Május 

7-8.  Sérülés-megelőzés különböző sportágcsoportokban, sportágakban.     

  Az orvos, az erőnléti edző, a pszichológus, a gyógytornász, és a gyúró szerepe (Tata) 20 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem; Országos Sportegészségügyi Intézet) 

14.  Profisport és kettős karrier        5 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem; Kolonics György Alapítvány) 

21.  Edzők az iskolában. A testnevelő tanár, mint edző.       

  A fair play és az etikai nevelés a testnevelés órán és az edzésen.    5 pont 

  (Együttműködő partner: Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete) 

29.  Edzői életpálya. Ki a jó edző? Az állami támogatások szerepe    10 pont 

Június 

4.  Doppingellenes tájékoztató         

  (Együttműködő partner: Magyar Antidopping Csoport) 

11.  Túledzés           10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbképzési események helyszíne a Magyar Sport Háza, egyéb esetben a meghívóban feltüntetjük a helyszínt! 

A továbbképzési események időpontjára és programjára a változtatás jogát fent tartjuk! 

  



 

 

EDZŐTOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2019. 

Szeptember 

10.  Innovációk a sportban.           

  Informatikai eszközök, módszerek és alkalmazásuk az edzésen, versenyen.   10 pont 

17.  Kiválasztás, akceleráció        10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

19.  Az antropometriai mérések módszerei (Laboratórium→jelentkezés alapján, részvételi díjas!) 

24.  Óvodás és általános iskola alsó tagozatos gyerekek felkészítése a rendszeres sportolásra.  

  Motiváció, foglalkoztatás, felmérések.        5 pont 

  (Együttműködő partner: Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete) 

Október 

1.         Végtag sérülések: törés, szakadás, ficam, húzódás. Terápia, rehabilitáció.   10 pont 

  (Együttműködő partner: Országos Sportegészségügyi Intézet) 

8.  Küszöbön álló kutatási irányvonalak a sporttáplálkozásban. Protokollrendszerek.  

  Új hatóanyagok és alkalmazási lehetőségük.        

  (Kerekasztal beszélgetés→korlátozott létszám)       10 pont 

  (Együttműködő partner: Scitec Intézet) 

15.  Légzés           10 pont 

22.  Sport és szocializáció         5 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

November 

5.  Mentális tréning, mentális hibajavítás       10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

12.  Balneológia, hidroterápia        10 pont 

19.  Mozgáselemzési módszerek        10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

21.  Mozgáselemzés (Laboratórium→jelentkezés alapján, részvételi díjas!)   10 pont 

  (Együttműködő partner: Testnevelési Egyetem) 

26.  Személyre szabott hidratáció        10 pont 

  (Együttműködő partner: Scitec Intézet) 

December 

3.  Doppingellenes tájékoztató         

  (Együttműködő partner: Magyar Antidopping Csoport) 

10.  Hit és vallás. Segít-e a sportolónak?       5 pont 

 

A továbbképzési események helyszíne a Magyar Sport Háza, egyéb esetben a meghívóban feltüntetjük a helyszínt! 

A továbbképzési események időpontjára és programjára a változtatás jogát fent tartjuk! 

 


