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A Magyar Edzők Társasága 2009. évi működéséhez nyújtott állami támogatást, szerződésben 
vállalt kötelezettségeinknek megfelelően, az elszámolási időszakra eső továbbképző szakmai-
módszertani konferenciák szervezésére, sportszakmai kiadványok előállítására, honlapunk 
fejlesztésére és a Társaság működési kiadásainak fedezésére használtuk fel.   
 
Társrendezőként vettünk részt a Magyar Sport Házában április 23-án rendezett „Sport az 
Innovációban, Innováció a Sportban” című tanácskozás megszervezésében, amelyen a 
sport és az innováció kölcsönhatásának mindkét oldali megközelítésére – a sport szerepe a 
társadalmi megújulásban, illetve az innovatív eljárások alkalmazása a sportban – sor került két 
külön szekcióban. Az innovációs gondolkodásmód, azaz a sorozat folytatása további 
megújulási lehetőségek feltárását ígéri mindkét irányban. 
 
„Irány London! – 2009/1” elnevezéssel május 6-án sportegészségügyi témájú országos 
edzőtovábbképző konferenciát rendeztünk a Magyar Sport Házában. Edzőtovábbképző 
sorozatunkat annak a reményében indítottuk el, hogy a 2012-es olimpiai játékokon a magyar 
sportolók eredményesebben szerepeljenek. Ezen a tanácskozáson elsősorban a sportolók 
sérüléseinek, betegségeinek megelőzéséről és a rehabilitációjáról hallhattunk előadásokat dr. 
Györe Istvántól, dr. Jákó Pétertől, dr. Tállay Andrástól és dr. Halasi Tamástól.  Dr. Lénárt 
Ágota sportpszichológus pedig a sportolók kezelésének mentális módszereiről tartott előadást. 
A konferencia mind a szakmai érdeklődés, mind pedig a színvonal tekintetében igen sikeres 
volt. 
 
A MET társrendezőként működött közre a Magyar Sporttudományi Társaság háromnapos 
VII. Országos Sporttudományi Kongresszusán, amely május 27-29-én a TF-en került 
megrendezésre. A három plenáris- és a nyolc szekcióülésen elhangzott, kifejezetten 
tudományos előadásokon kívül, számos sportági gyakorlati vonatkozású téma is sorra került, 
amelyek egyaránt jó szolgálatot tettek az edzéstudomány és az edzésgyakorlat tartalmi és 
módszertani fejlesztésében. 
 
Az október 1-én, a TF-en rendezett „Sportgazdaság és innováció” az április 23-án elkezdett 
innovatív gondolkodásmód folytatását szolgálta. A kiemelkedő érdeklődést és közönségsikert 
színvonalas előadások hálálták meg, amelyeknek az üzeneteit a konferencia alcíme… „Közös 
utak – adaptálható minták – együttműködések” kifejezően foglal össze. 
 
A Nemzeti Sporttanács 2009. szeptember 11-i ülésén napirendre tűzte az edzőképzés és 
továbbképzés helyzetét, további teendőit, amelynek keretében megtárgyalta és elfogadta a dr. 
Ormai László elnök által előterjesztett „Edzőképzés, továbbképzés – Uniós folyamatok, 
hazai megoldások” c. anyagot. 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság által finanszírozott edzőtovábbképző konferenciák közül 
kiemelkedett a Magyar Sport Házában október 28-án rendezett „Kenyai sikerek nyomában” 
címet viselő igazi sportszakmai-módszertani tanácskozás, amely egyaránt érdeme a meghívott 



előadónak, Jürg Wirznek, a Kenyában dolgozó neves atlétikai szakírónak; és természetesen  
a kiváló moderátoroknak: dr. Schulek Ágostonak, dr. Kozsla Tibornak, Kropkó Péternek,    
dr. Pavlik Gábornak; továbbá a szakértő és igen aktív résztvevőknek.  
 
Az elmúlt évi konferencia-rendezvényeink befejező eseménye – „Sport és táplálkozás”, 
november 11. – méltó volt az előzőekhez, mind látogatottságban, mind pedig szakmai 
igényességben és színvonalban. A résztvevők létszámát és a téma iránti érdeklődést tekintve a 
Magyar Sport Háza I. emeleti konferenciaterme és a tervezett idő szűkre szabottnak bizonyult. 
Az egyik fontos tanulság: a korszerű sporttáplálkozás iránti fokozott érdeklődés megkívánja a 
téma évenkénti napirendre tűzését. 
 
A Magyar Edző szakmai-módszertani folyóiratunk 2009. évi négy száma időben megjelent.  
A folyóirat szakmai színvonala és elismertsége egyértelműen tovább növekedett, 
köszönhetően a gondos szerkesztői előkészítésnek és az igényes nyomdai kivitelezésnek.  
 
Társaságunk vállalta Gallov Rezső: Butykó c. könyve nyomdai előkészítésének és 
előállításának finanszírozását. A Mező Ferenc Sportközalapítvány kiadásában megjelent 
emlékkönyv méltó tisztelgés a kiváló vízilabda játékos és szakember, Lemhényi Dezső 
életútja előtt.  
 
Honlapunk (www.magyaredzo.hu) terveink szerinti továbbfejlesztésére és korszerűsítésére a 
rendelkezésre álló szűkös állami támogatás és a vártnál csekélyebb saját bevétel nem adott 
elegendő lehetőséget, így ezen a területen, sajnálatos módon, csak szerény előrehaladást 
tudtunk elérni lemaradásunk csökkentésére a dinamikusan fejlődő szolgáltatás terén.  
 
Összefoglalóan megállapíthatjuk: annak ellenére, hogy a folyamatos edzőtovábbképzés 
megvalósítása érdekében végzett munkánk eredményével az elmúlt évben sem lehettünk 
teljesen elégedettek, 2009. évi tevékenységünk mégis pozitív mérleggel zárt. Mindez 
elsősorban – az előző évekhez hasonlóan – a szakmai programokat támogató és 
együttműködő állami, társadalmi intézményeknek, szervezeteknek (ÖM Sport 
Szakállamtitkárság, Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Civil Alapprogram, Szerencsejáték 
Zrt.), valamint a megvalósításban közreműködő munkatársainknak, elnökségi tagoknak és 
tagtársainknak köszönhető. 

 
Budapest, 2010. február 15. 
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