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2004. évi fő célkitűzésünk az eddigieknél jelentősebb kezdeményező szerep és közreműködés 
felvállalása volt egy korszerű, EU-konform, pontrendszeren alapuló, az érdekelt állami és 
társadalmi szervezeteket, intézményeket koordináltan magába foglaló, folyamatosan működő 
edző-továbbképzési rendszer kialakításában és működésében. Ebben a tekintetben csupán egy 
szerény lépést tettünk előre, hiszen a sikeres továbbképző konferenciák megszervezésében 
valóban meghatározó szerepünk volt, ugyanakkor a kor követelményeinek megfelelő 
finanszírozási és továbbképzési rendszer kidolgozása meghaladta erőinket.  
 
2004-ben rendezett edzőtovábbképző konferenciák: 

- A magyar sport az EU-csatlakozás és az olimpia előtt (MOB, április 27.) 
- Nők a sportban (NSSZ, június 21.) 
- Athén 2004 – A magyar olimpiai csapat teljesítményének értékelése (MOB, október 20.) 
- A siker és a kudarc anatómiája (NSSZ, november 10.) 

A legutolsó tanácskozás váltotta ki a legnagyobb szakmai érdeklődést, s ez újfent aláhúzta az 
átgondolt témaválasztás kiemelt jelentőségét. Feltételesen terveztük a II. Országos Edzői 
Kongresszus megrendezését is, ez azonban az olimpia és a gazdag konferencia-program 
következtében elmaradt.  
 
A társaság módszertani és továbbképző folyóiratának, a Magyar Edzőnek az év végéig három 
száma jelent meg, a negyedik 2005. január közepén. Mind a négy szám gazdag szakmai 
anyaggal, részben a konferenciák anyagával, másrészt pedig az aktuális szakcikkekkel méltán 
váltott ki pozitív visszhangot. Negatív visszajelzés a magnófelvételek alapján készült anyagok 
minőségével kapcsolatban fordult elő, teljesen jogosan. Az év közepén jelent meg Dobor 
Dezső szerkesztésében, a társaság kiadványaként az Edzőóriások című könyv, mely a magyar 
sport halhatatlan mestereinek állít méltó emléket. A könyv sikerét jelzi, hogy a megjelent ezer 
példány jó része néhány hónap alatt gazdára talált, és többen is javasolták további edzőóriások 
életútjának, szakmai sikereinek hasonló megörökítését. 
 
Már a MET megalakulása idején prioritásként felvállalt etikai-jogi érdekvédelem szinte 
egyetlen fóruma dr. Kiss Gergő László állandó és színvonalas „Érdekvédelem” rovata a 
Magyar Edzőben. Ehhez, az edzői szakma és a társaság számára létfontosságú szolgáltatáshoz 
többre van szükség: több fórumra, több szakemberre és szélesebb körű érdekvédelemi 
tevékenységre. Például: adósak maradtunk az olimpiai dopping-esetek etikai-jogi 
tanulságainak megfogalmazásával – különösen a versenyzőket felkészítő edzők 
vonatkozásában. 
 
2004 jelentős fordulatot hozott az edzők legmagasabb szintű szakmai elismerésének, a 
Mesteredzői címnek az odaítélésében. A cím közel félévszázados története során mindig a 
sport államigazgatási intézménye (illetve annak vezetője) volt az adományozó. Ez az év hozta 
meg azt a jogilag is megalapozott eljárást, hogy a szakszövetségek és a Mesteredzői 
Kollégium javaslata alapján az edzők saját szakmai-érdekvédelmi szervezete, a Magyar 
Edzők Társasága maga döntheti el, hogy kiknek adományozza a kitüntető címet. Ennek a 
döntési és adományozási jogosultságnak – a társaság presztízse szempontjából – alig 
túlbecsülhető jelentősége van. A kiemelkedő edzői teljesítmény elismerésének növeléséhez –  
bár csak szerény mértékben – hozzájárult az, hogy a vele járó pénzjutalom összegét a társaság 
a GYISM, a MOB és az NSSZ segítségével megkétszerezte.  
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2004. évi tagtoborzásunk kissé elmaradt várakozásainktól! Az áprilisi MOB konferencia 
alkalmával, az új belépőkkel sikerült túljutni a célul kitűzött minimum szinten, az 1000-es 
határon. Az év végi (2004. december 31-i) taglétszám 1107 volt. A tagság szerkezete is 
érezhetően pozitív irányba mozdult el a fiatalabb korosztályok felé. A tagsági kártya 
bevezetése pedig szemmel látható motívumként hatott a tagdíj-befizetési hajlandóságra. Ezzel 
szemben nem teljesültek a várakozásaink a szakmai és területi tagszervezetek alakítása, 
toborzása terén, melytől a taglétszám nagyobb arányú növelését vártuk. Érdemes elemzően 
visszatekinteni 2002 második felére és 2003 első felére, amikor a taglétszám dinamikusan 
megkétszereződött. Informatikai rendszerünk fejlesztésének akadozó lehetőségeit is jellemzi, 
hogy a 2003-ban kialakított tagsági adatbázis rendszerét 2004-ben sikerült továbbfejleszteni, 
ugyanakkor a titkárság költözésével kapcsolatos bizonytalanság miatt nem történt előrelépés a 
weboldal teljes átalakításában, amely jelentős költségráfordítást is igényel. Pozitív fejlemény, 
hogy a számítástechnikai eszközbeszerzéssel fennállásunk óta első alkalommal sikerült 
érezhetően javítani a titkárság infrastrukturális helyzetén. 
 
Említésre méltó, hogy ebben az évben ugyancsak első alkalommal tudtunk anyagi támogatást 
nyújtani egy fiatal edző külföldi szakmai tanácskozáson való részvételéhez. Szakmai 
programjaink megvalósítását alapvetően és jelentősen meghatározta a fő támogatókkal 
(Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti 
Sportszövetség) való jó együttműködés, továbbá a meghatározó intézmények és szervezetek 
(TF, TFTI, MSTT, NUPI) segítsége, közreműködése.  
 
A társaság 2004. évi gazdálkodása, a bevételek és a kiadások alakulása végül is az optimista 
és bizakodó várakozásokat igazolta. Bár a GYISM részéről tervezett hét- és félmilliós 
támogatásból csak öt millió realizálódott – és az is csak júliusban! –, azonban a MOB (4,5 
millió) és az NSSZ (3,5 millió) támogatásával, valamint saját bevételeinkkel (tagdíj, 
előfizetés, kiállítás, hirdetés) jelentősen meghaladtuk a 15 millióra tervezett költségvetési 
bevételt. 
 
2004. évi szakmai programunk teljesítését összefoglalóan úgy értékelhetjük, hogy a magyar 
sport és a társaság jelenlegi helyzetében célkitűzéseink jelentős részét a szakma és a tagság 
elvárásainak megfelelően teljesítettük, emellett azonban néhány olyan feladat maradéktalan 
végrehajtásával adósak maradtunk, amelyeknek a realizálása kedvezőbb alapot teremthetett 
volna 2005. évi programunk kialakításához. Mindebben eléggé nyilvánvaló szerepe volt a 
bizonytalan és nehezen tervezhető feltételrendszernek és az operatív munkaerő szűk 
keresztmetszetének. 
 
Budapest, 2005. február 28. 
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