A Magyar Edzők Társasága
2006. évi közhasznú tevékenysége és gazdálkodása
Társaságunk 2006. évi szakmai és működési programjában meghatározott legfontosabb
szakmai elképzeléseinket az előző évinél szerényebb állami támogatás mellett is képesek
voltunk megfelelő színvonalon teljesíteni. Tagságunk is tovább gyarapodott, az elmúlt év végi
létszám 1200 fölé emelkedett.
Továbbképző jellegű szakmai-módszertani konferencia programunkat elsősorban a MOB
finanszírozásával, valamint a társrendezőkkel való hagyományosan jó összefogással és
együttműködéssel valósítottuk meg. Ezek a következők voltak:
Sporttudományi kutatások (TF), 2006. május 3.
Tapasztalatok az utánpótlás-nevelésben (NUPI), 2006. június 24.
Sportegészségügyi témákban (OSEI), 2006. október 27.
A MET 2006. évi legkiemelkedőbb eseménye „A sportszakma értékeinek védelmében”
gondolat jegyében rendezett II. Országos Edzői Kongresszus (TF, 2006. nov. 15.) volt. A
valóban országos tanácskozás mind szakmai színvonalában, mind pedig az érdeklődést
tekintve méltó folytatása volt az elsőnek, és a felnőttképzés jegyében jól illeszkedett az elmúlt
évi szakmai-továbbképző sorozatba. A kongresszus ezen túlmenően igen markánsan
foglalkozott a sportszakma jövőjét alapjaiban meghatározó kérdésekkel is. A jövő dönti el,
hogy mennyire maradt pusztába kiáltott szó jó néhány értékes előadás és javaslat. A teltházas
részvétel (317-en regisztráltak, a nem regisztráltak száma legalább 150 fő volt) jelentősen
bátorítja a sportszakma és az edzői érdekvédelem ügyében tett erőfeszítéseinket.
2006. május 1-ei hatállyal vállalta el a folyóirat főszerkesztői teendőit Gallov Rezső.
Aktívabb bekapcsolódása a szerkesztőség munkájába érezhetően hozzájárult a szaklap
minőségéhez és az átfutási idő csökkentéséhez. A Magyar Edző 2006 évre tervezett mind a
négy száma időben megjelent, bővülő terjedelemmel és korszerű, informatív szakmai
tartalommal.
A MET Mesteredzői Kollégiuma 2006. június 19-ei ülésén döntött a Mesteredzői címek
odaítéléséről. A megtisztelő elismerésben az 2006-ban hat kiváló edző részesült: Barina
József (kajak-kernu), Csoma Ferenc (atlétika), Kovács István (torna), Merész András
(vízilabda), Nedeczky György (vívás), Zemen János (triatlon). A kitüntetés anyagi hátterét a
Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzeti Sporthivatal biztosította.
Pályázati tevékenységünk az elmúlt évben dr. Petrovics László közreműködésével
eredményesen bővült a Nemzeti Felnőttképzési Intézet pályázatának elnyerésével. Ennek
eredményeként a Magyar Edző 2006/4. számát már a felnőttképzés jegyében szerkesztettük.
Minden intézmény, szervezet  sőt: az egyes egyének(!)  tevékenységében, tanulásában,
továbbképzésében és információ-szerzésében egyre növekvő szerepet játszik a korszerű
informatikai ellátottság. 2006-ra tervezett elképzelésünket sikerült valóra váltani: az év
elejétől működik az újonnan indított www.magyaredzo.hu honlap, amely korszerűbb,
igényesebb és informatívabb a korábbinál. Jelenlegi informatikai ellátottságunk azonban még

mindig elmarad a jobb anyagi helyzetben levő sportági szakszövetségek informatikai
színvonalától.
A már említett szerény gazdálkodási feltételek mellett, a 2006. évi programunkban
megfogalmazott feladatokat nem tudtuk volna a szakma elvárásainak megfelelő szinten
teljesíteni az elmúlt évek során kialakult partnerkapcsolataink nélkül. Ezen a helyen is
kiemelésre kívánkozik, hogy az első számú finanszírozó, az állami sportirányítás (a Nemzeti
Sporthivatal) mellett a Magyar Olimpiai Bizottság nyújtotta a legjelentősebb gazdasági és
szakmai segítséget, amely elsősorban a továbbképző konferenciák rendezésében és
eredményességében volt meghatározó. Az NSH és a MOB mellett igen értékesnek tekintjük
azt az erkölcsi, szakmai, illetve anyagi segítséget, amelyet a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karától (TF), a Nemzeti Sportszövetségtől, a Magyar
Sporttudományi Társaságtól, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettől kapott társaságunk az
elmúlt évben. Értékes támogatásukért és megtisztelő partneri együttműködésükért ezúton is
kifejezzük köszönetünket.
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