A Magyar Edzők Társaságának
2005. évi közhasznú tevékenysége és gazdálkodása
2005. évi szakmai tevékenységünk másképpen sikerült, mint ahogyan eredetileg elterveztük.
Ennek oka elsősorban az, hogy anyagi forrásaink főleg az év második felében kezdtek
csordogálni. Taglétszámunk növekedése is megsínylette a „szűkesztendőt”: a 2005. évi 30 fős
gyarapodás elmaradt a korábbi dinamikus növekedés ütemétől: az év végi taglétszám 1136.
Mindennek ellenére – különösen, ha a mostoha anyagi körülményeket tekintjük – 2005. évi
közhasznú sportszakmai tevékenységünk eredményessége miatt nem kell szégyenkeznünk.
Konferencia programunk a megrendelések elmaradása miatt módosult. Társszervezőként – az
MSTT-vel és a TFTI-vel – három igen jelentős szakmai-tudományos tanácskozás
előkészítésében és megrendezésében vettünk részt:
 Szemtől szemben a doppinggal – doppingkérdés ma és a jövő stratégiája (Április 19.);
 Intimszféra és a sport, tabuk nélkül (Szeptember 28.);
 V. Országos Sporttudományi Kongresszus (November 27-28).
A TF-en rendezett mindhárom rendezvény értékes szakmai sikert aratott. Különösen
elmondható ez a sporttudományi kongresszusról, melyen az Edzéstudomány, utánpótlásnevelés és a Képzés az Európai Unióban szekciók a résztvevők száma szempontjából is
kiemelkedtek. Társaságunk tagjai és vezetői közül többen is részt vettek a szervezésben és az
előadásokban.
A Magyar Edzőnek 2005-ben is kiadtuk mind a négy számát. A gazdag tartalommal
megjelent számokban a sportedzés módszertanának széles skálája megtalálható a
sporttáplálkozástól a doppingellenes fellépésig. Itt említhetjük meg, hogy ebben a
vonatkozásban minden rendelkezésre álló fórumon állást foglaltunk az edző felelősségéről.
Az edzők érdekvédelmének szentelt rovatot Kiss Gergő László töltötte meg értékes írásokkal.
Ezen a helyen is külön elismerés illeti Gallov Rezső munkáját, aki a szerkesztés mellett
számos értékes szakcikkel gazdagította ebben az évben is a szakirodalmat. Az év végére
örvendetesen elfogyott Edzőóriások című könyvből újabb 500 pld-t rendelhettünk a további
igények kielégítésére.
A Mesteredzői Kollégium ebben az évben Kásás Zoltánnak (Vízilabda), Komlódy Zsoltnak
(Öttusa), Petrov Anatolijnak (Úszás), Rapcsák Károlynak (Evezés) és Skaliczki Lászlónak
(Kézilabda) ítélte oda a Mesteredzői Díjat.
Az informatikai fejlesztés üteme, a szűkös anyagi források miatt, ebben az évben is elmaradt a
tervektől, de a weboldalak gyakoribb frissítésével sikerült naprakészebbé tenni a honlapot és
bővíteni az információs lehetőségeket. Új menüpont az Antidopping Fórum, amely helyet ad
minden olyan szakmai vagy jogi vonatkozású írásnak, amivel valamelyest hozzájárulhatunk a
doppingellenes küzdelemhez.
Nemzetközi kapcsolatainkban kiemelkedő sikernek könyvelhetjük el, hogy tagtársunkat, dr.
Petrovics Lászlót, a TFTI igazgatóját a Nemzetközi Edzőképzési Tanács (ICCE) európai
alelnökének választották. Ebben az évben a MET-et felvették a Tanácsba. Ezzel társaságunk
két – számunkra fontos – nemzetközi testületnek is tagja: a másik a WSPA, a
Sportszakkönyv- és folyóirat Kiadók Nemzetközi Szövetsége.
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Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy 2005-ben, a szűkülő anyagi források ellenére
legfontosabb szakmai programjainkban előre tudtunk lépni. A szakmai fórumokon
rendszeresen megjelentünk mint konferenciaszervezők vagy mint információnyújtók.
Próbáltuk az edzők felelősségét a sport minden területén érzékeltetni. Főleg a doppingügy
kapcsán léptünk fel nagyon határozottan a tekintetben, hogy a doppingvétséget elkövető
versenyzők ne egyedül maradjanak a vádlottak padján, hiszen mellőlük nem hiányozhat sem a
sportorvos, sem az edző, akiknek tudniuk kell sportolójuk minden tevékenységéről.
Titkárságunk 2005-ben – az MSTT-vel közösen – európai színvonalú, méltó elhelyezést
kapott a Magyar Sport Házában, ami a működési feltételeket tekintve a társaság fennállása óta
az egyik legjelentősebb változás. Ez elsősorban a sportfőhatóságnak, a Nemzeti
Sporthivatalnak köszönhető, amelynek az anyagi támogatása tette lehetővé szakmai
programjaink megvalósítását is. Ezen kívül nagy segítséget jelentett a Magyar Olimpiai
Bizottság működési támogatása és hozzájárulása a Mesteredzői Díjhoz, illetve a Nemzeti
Sportszövetség támogatása szintén a Mesteredzői Díj adományozásához.

Pénzügyi beszámoló: a társaság 2005. évi gazdálkodásának főbb adatai
NYITÓ EGYENLEG (2005. 01. 01.)
BEVÉTELEK:
Tagdíj
Kiadványok (Magyar Edző + egyéb)
NSH támogatás
MOB támogatás
NSSZ
NCA
NCA
Access
Access
Paralimpiai Bizottság
Hirdetés
Egyéb
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK:
Működés
Kiadványok
Informatika
Konferencia
Könyvelés
Egyéb
KIADÁSOK ÖSSZESEN
ZÁRÓ EGYENLEG (2005. 12. 31)

4 773 000
1 192 800
234 300
2 547 400
2 000 000
500 000
1 527 000
477 000
1 548 000
374 500
100 000
75 000
1 093 000
11 669 000
5 733 000
2 013 000
1 258 000
1 384 000
1 065 000
1 341 000
12 794 000
3 648 000

Budapest, 2006. november 30.
Megjegyzés: a MET 2005. évi közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló
beszámolót a társaság 2006. november 30-i közgyűlése megtárgyalta és elfogadta.
Dr. Ormai László s.k. elnök
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