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a c d e
1 A. 0 160
2 I. 0 0
3 II. 0 160
4 III. 0 0
5 B. 2 112 921
6 I. 0 0
7 II. 0 0
8 III. 0 0
9 IV. 2 112 921

10 2 112 1 081
11 C. 2 082  1 081
12 I. 0 0
13 II. 2 971 2 183
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0

15 IV. -889 -1 102

16 V. 0 0
17 D. 0 0
18 E. 0 0
19 F. 30  0
20 I. 0 0
21 II. 30 0 30
22 2 112  1 081
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Sor-
szám

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 14 239 12 788
2 I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 14 239 12 788
3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 9 480 10 959
4 a) alapítótól 0 0
5 b) központi költségvetésből 5 670 6 749
6    c) helyi önkormányzattól 0 0
7    d) társadalombiztosítótól 0 0
8    e) egyéb, MOB, NCA 3 810 4 210
9    f) továbbutalási céllal kapott 0 0
10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
12 4. Tagdíjból származó bevétel 1 436 903
13 5. Egyéb bevétel könyv 3 323 926
14 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 0 0
15   B. Vállalkozási tevékenység bevétele  (1+2) 60 100
16   1. Pénzügyileg rendezett bevételek 60 100
17   2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
18 C. Tényleges bevételek (A/I+B/1) 0  0
19 D.Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 15 128 13 890
21 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 15 128 13 890
22      Ebből: továbbutalt támogatások 0 0
23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások.  0 0
25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0
26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 60 100
27   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 60 100
28   2.Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
29   3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0  0
30   4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások 0 0
31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1+±2)  -889 -1 102
32   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1-E/4) -889 -1 102
33    2.Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1- F/4) 0 0
34 H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2) 0 0
35   1. Közhasznú tevékenység nem  pénzben realizált eredménye (A/II.-   E/2-E/3) 0 0
36   2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye  (B/2-   F/2-F/3) 0 0
37 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) 0 0
38 J. Fizetendő társasági adó 0 0
39 K. Tárgyévi eredmény -889 -1 102
40   1.Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) -889 -1 102
41   2.Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0

42 0
43 1 834
44 0
45 0
46 0
47 636
48 769
49 C. Értékcsökkenési leírás 26
50 0
51 0
52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 0

       

1. Bérköltség

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

 ebből: megbízási díjak
            tiszteletdíjak

 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
 3. Bérjárulékok

Tájékoztató adatok

Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései Tárgyév 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

D. Pénzügyileg rendezett egyéb  jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
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adatok E forintban



 
Számvizsgáló Bizottság beszámoló 
 
 
Magyar Edzők Társasága Közgyűlésének 
 
Alulírott Kuller József, mint a Magyar Edzők Társasága Számvizsgáló 
Bizottságának elnöke kijelentem, hogy a Társaság 2009. évi gazdálkodását, 
pénzfelhasználását, a könyvvitelt és a bizonylati alátámasztást a tárgyévben és a 
2010. évi mérleg kézhez vétele után átvizsgáltam és azt rendben találtam. 
Megállapítom, hogy az egyszeres könyvvitelt vezető szervezet, a közhasznú 
egyszerűsített beszámoló mérlegét a számviteli törvényben foglaltak szerint 
állította össze. A kibocsátott számlák alaki és tartalmi ellenőrzésével 
kapcsolatban hiányosságot, szabálytalanságot nem tapasztaltam. 
A Társaság 2010 évben minimális mértékben vállalkozási tevékenységet 
folytatott . 
A társaság bevétele kevesebb volt, 14. 239eFt, mint 2008. évben, 20.441eFt, a 
mérlegszerinti közhasznú eredménye -889eFt (2008 évben 1.744eFt  volt), ez 
nagy visszaesést jelent ezen a téren. 
A  vállalkozási eredmény 0.Ft, 2008-ben -8eFt volt. 
A tárgyévi eredmény 2008 évhez képest (1.736eFt) -889eFt. 
Összefoglalva: a Társaság 2009. évben nem gazdálkodott olyan jól, mint 2008 
évben, amikor a 2007 évben fellelhető veszteségeket, negatívumokat 
látványosan kijavította, pozitívra írta át. A veszteség elsősorban a hiányosnak 
mondható (előző évhez képest) bevételek miatt adódtak, annak ellenére, hogy a 
kiadásokat a Társaság ennek tudatában erőteljesen csökkentette.  
A vizsgálat során a Társaság Egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és 
tételeit, azok könyvelési és bizonylat alátámasztását az érvényes előírásokban 
foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő bizonyosságot 
szereztünk arról, hogy az Egyszerűsített beszámolót a számviteli törvénybe 
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 
 
Az Egyszerűsített beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet ad, ezért a Közgyűlés elé elfogadásra 
javasoljuk. 
 
Budapest, 2011-05-30. 
 
 
Kuller József 
elnök 
 



A Magyar Edzők Társasága 2010. évi szakmai programja teljesítésének 
értékelése 

 
A Magyar Edzők Társasága 2010. évi működésének középpontjában a szakmai programok és 
szerződéseinkben vállalt kötelezettségek teljesítése állt: elsősorban a továbbképző szakmai-
módszertani konferenciák szervezésére, a IV. Országos Edzői Kongresszus megrendezésére, 
sportszakmai kiadványok (Magyar Edző) megjelentetése.   
Konferenciák 
Január 29-én került megrendezésre a TF által kezdeményezett, „Az edzőképzés és 
továbbképzés jövője” című konferencia, amelyen a TF-fel társrendezőként vettünk részt. A 
konferencia résztvevői egybehangzóan állást foglaltak a folyamatos, államilag támogatott és 
kötelező sportszakember-képzés bevezetése mellett. Együttműködő partnerek voltunk az 
MSTT Környezetvédelmi szakbizottsága által február 18-án, a Magyar Sport Házában 
rendezett „Sport és környezetvédelem” konferencia megszervezésében, amely az előző 
rendezvényhez hasonlóan jelentős szakmai és közönségsikert aratott. Május 5-én rendeztük 
meg az „Irány London – 2010/1” elnevezésű országos sportszakmai, s egyben továbbképzési 
célú konferenciát a Magyar Sport Házában, amely a téma aktualitásának megfelelően 
elsősorban a felkészülést irányító szakvezetők, szakedzők, sportvezetők és más 
sportszakemberek aktív részvétele és teltházas érdeklődése mellett zajlott le.  
IV. Országos Edzői Kongresszus 
Társaságunk november 25-26-án a TF-en rendezte meg elmúlt évi legjelentősebb szakmai 
fórumát, a IV. Országos Edzői Kongresszust, „Teljesítőképes tudás – Érdekvédelem – 
Szervezettség” címmel. A kétnapos tanácskozás programjának fő célja sportéletünk 
napirenden levő aktuális kérdéseinek a megvitatása, a versenysport, mint húzóágazat 
fejlesztésének elősegítése volt. Az első nap délelőttjén a versenysport stratégiai fejlesztési 
irányai címmel – a hazai sportszakma és sportpolitika irányait alapvetően meghatározó 
kérdések kerültek napirendre, többek között a kreditrendszerű kötelező továbbképzés 
bevezetésének a javaslata, melynek logisztikai központja a Magyar Edzők Társasága lenne.  
Délután pedig két meghívásos szimpózium keretében folytak előadások a korszerű 
szakemberképzés, valamint a sportpszichológia gyakorlati alkalmazásának témakörében. 
Második nap délelőtt plenáris ülésen került sorra az olimpiai felkészülés áttekintése, amelyen 
a felkészülésben érintett szakemberek számoltak be szakterületük helyzetéről. A kétnapos 
tanácskozást a második nap délutánján, az „Érdekvédelem és szervezettség” témakörben, 
aktív érdeklődéssel kísért, az edzői szakma érdekeit és jövőjét érintő számos értékes javaslatot 
eredményező kerekasztal fórum zárta. 
 Informatika            
Weboldalunkat (www.magyaredzo.hu) az állami támogatás segítségével az elmúlt évben is 
igyekeztünk továbbfejleszteni: informatívabb és korszerűbb lett. Átütő jellegű fejlesztésre 
azonban sajnálatos módón nem voltak elegendő anyagi eszközeink. A sürgős és hatékony 
intézkedések szükségességét jelzi, hogy az edzők még mindig csak elenyésző számban 
használják az internetet. Ezt a szomorú tényt a kongresszusi részvétel aránya mutatta meg, a 
rendezvényre takarékossági célból csak e-mailen küldtünk meghívót, és a korábbi teltházas  
Aulának csupán a kétharmada telt meg. Később sokan reklamáltak, hogy nem kaptak 
meghívót, természetesen olyanok, akiknek nincs e-mail címük. A jövő azonban 
mindenképpen az elektronikus információközlésé, így ezen a téren – az internet használatánál 
– a tagságunk további „átnevelésére” van szükség. 
 
Kiadványok 
A tervezett időben megjelent a Magyar Edző,  a társaság szakmai folyóiratának – 2010. évi 
mind a négy száma. A folyóirat az elmúlt évben is tovább növelte szakmai presztízsét, 

http://www.magyaredzo.hu/


azonban az elmúlt évben nem volt lehetőségünk más szakmai kiadvány (szakkönyv, 
módszertani kézikönyv stb.) kiadására. Éppen ezért meghatározó jelentőségűnek tekintjük a 
Nemzeti Sportszövetség által kezdeményezett, már második éve folyó sportszakmai 
továbbképző videokonferencia sorozatot, amelynek szervezésében társaságunk is kezdettől 
fogva aktívan részt vesz. Ugyancsak elismerés illeti a videokonferencia könyv-alakban 
kiadott változatát is, amely éppen a sportszakmai kiadványok szűkre szabott megjelenési 
lehetőségeit tekintve hézagpótlónak értékelhető.  
Közgyűlés 
A társaság négyévente esedékes tisztújító, egyben beszámoló közgyűlését 2010. november 
26-án tartotta. A tisztújítás a sportszakma kiváló mestereinek, a sporttudomány képviselőinek 
és a sportvezetés kiemelkedő egyéniségeinek kedvező összetételű csapatát eredményezte. 
Elnök: dr. Ormai László, alelnökök: Kiss László és Molnár Zoltán. Elnökségi tagok: 
Bicskei Bertalan, dr. Bognár József, dr. Lénárt Ágota, Mészáros Lajos, Mocsai Lajos, 
Pesuth Rita, dr. Petrekanits Máté, dr. Tamás István. A Számvizsgáló bizottság elnöke: 
Kuller József, tagjai: Barsai Emese és Tauber Sándor. Főtitkár: Köpf Károly.   
 
Hálózatfejlesztés, tagtoborzás 
A MET tagsága az előző években fokozott erőfeszítéseink ellenére sem gyarapodott a kívánt 
mértékben: 2010-ben is csupán 42 fővel növekedett a taglétszám. Visszatérő probléma, hogy 
a nem fizető taglétszám növekvő tendenciát mutat: 2010-ben 554-en nem fizettek, amit 
nehéz ellensúlyozni az új tagok toborzásával. A társaság taglétszámának növelése érdekében 
az év első felében vidéki tagszervezeteket alakítottunk annak érdekében, hogy minél többen 
csatlakozzanak társaságunkhoz. Tagtoborzó szóróanyagot készítettünk, melyet az ország 
minden részébe eljuttattunk. Ennek eredményeként az év vége felé beindult az új tagok 
jelentkezése, ami biztató a további tagtoborzás kilátásait tekintve.  
Tagsági statisztika (2011. január 24.) 

Tagok száma összesen: 1176 
Természetes személy: 1168 
Férfi: 908 
Nő: 260 
Jogi és nem jogi személyiségű szervezet: 8 
Budapesti: 475 
Vidéki: 690 
Külföldi: 11 

Összefoglaló értékelés  
Annak ellenére, hogy a folyamatos edzőtovábbképzés megvalósítása érdekében kifejtett 
törekvéseink eredményével 2010-ben sem lehettünk elégedettek, a szakmai programunkban és 
a szerződéseinkben vállalt feladatainkat a beszűkült anyagi feltételeink ellenére is sikerült 
teljesítenünk. Ezt, az előző évekhez hasonlóan, a szakmai programokat támogató és 
együttműködő állami, társadalmi intézményeknek, szervezeteknek (ÖM Sport 
Szakállamtitkárság, majd jogutódja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Magyar Olimpiai 
Bizottság, Nemzeti Civil Alapprogram), valamint a megvalósításban közreműködő 
munkatársainknak, elnökségi tagoknak és tagtársainknak köszönhető.  
 
Budapest, 2011. május 30. 
 
 
        Dr. Ormai László s.k. 
         elnök 
 



A Magyar Edzők Társasága 2011. évi költségvetés-tervezete (E Ft) 

 
Bevételek  

1) NEFMI támogatás 6 700 
2) MOB támogatás 5 000 
3) Egyéb pályázati és szponzori támogatás  4 800  
4) Saját bevételek (tagdíj, kiadvány, kiállítás, hirdetés)  3 300    
                                                Tervezett bevételek összesen:  19 800 

 
 
 
Kiadások  

1) V. Országos Edzői Kongresszus                               1 400 
2) Továbbképző konferenciák  2 600 
3) Kiadványok   5 000 

Magyar Edző  3 600 
Egyéb kiadványok  1 400  

4) Mesteredzői kitüntetések díja  1 500           
5) Informatikai fejlesztés  1 200 

Hardver, szoftver fejlesztés 400 
Honlap karbantartás, fejlesztés 800 

6) Nemzetközi kapcsolatok  400 
7) Működési költségek 7 700 

Munkabér és járulékai 3 400 
Megbízási díjak  1 200  
Irodabérlet 1 300 
Irodaszerek  800 
Posta-, telefon- és egyéb működési költség 1 000         

                                                Tervezett kiadások összesen:  19 800 
 
 
Budapest, 2011. május 30 
 
 Köpf Károly s. k. Dr. Ormai László s. k. 
 főtitkár  elnök   
    
 
 
 



A Magyar Edzők Társasága 2011. évi fő célkitűzései és kiemelt feladatai 
 
 
Stratégiai főcél: a MET legyen a magyar sport szakmai szolgáltató tudásközpontja! 
2011. évi szakmai programunk célkitűzéseit és irányelveit a társaság elmúlt év végén 
megfogalmazott, fent idézett stratégiai főcél határozza meg. Ennek értelmében a Magyar 
Edzők Társasága alapszabályának megfelelően, mint közfeladatokat ellátó közhasznú 
szervezet, a magyar sport színvonala és eredményessége szempontjából meghatározó 
fontosságú sportszakmai szolgáltatást végez (az edzők rendszeres továbbképzésének 
szervezése, szakmai-etikai érdekeik védelme, a nemzetközi szintű, kiemelkedő nevelő-oktató 
tevékenység elismerésével, a Mesteredzői díj odaítélésével kapcsolatos teendők ellátása, stb.) 
megállapodás alapján az állami sportirányítás és a Magyar Olimpiai Bizottság részére. 
 
Stratégiai célok 
 

1. A MET tagság körének kiszélesítése, a tagsági arány növelése a szervezet 
tevékenységének ismertetésével és népszerűsítésével mind a Magyarországon 
hagyományos, mind a kevésbé hagyományos, újabb divatsportágakban.  

2. Területi szervezetek létrehozása, a helyi érdeklődésnek, igényeknek megfelelő 
rendezvények, akciók szervezésére. 

3. A sportedzők kötelező továbbképzéséről szóló jogszabály megalkotásának 
kezdeményezése, közreműködés a jogszabály kidolgozásában. A MET legyen az 
edzőtovábbképzés szakmai, logisztikai és informatikai központja. 

4. A sportszakemberek (sportedzők) képzéséről szóló jogi szabályozás felülvizsgálata, 
javaslat kidolgozása annak módosítására. 

5. A MET szolgáltatási körének kiszélesítése. Szakirodalmi tájékoztató megjelentetése, 
az idegen nyelvtudás (elsősorban angol, német), valamint az informatikai ismeretek 
megszerzésének elősegítése. 

6. A MET tevékenységének fokozottabb megismertetése és elismertetése a magyar sport 
világában, professzionális kommunikációs eszközök igénybevételével. 

7. A MET nemzetközi kapcsolatainak szélesítése és erősítése, a nemzetközi 
tapasztalatok, sporttudományos ismeretek hazai alkalmazása érdekében. 

8. A rendelkezésre álló források növelése. A MET célkitűzéseit, törekvéseit támogató 
szponzori kör kialakítása. Az edzőképzésben a megnövekvő fokozottabb 
szerepvállaláshoz  jelentősebb mértékű állami támogatás igénybevétele. Hazai és EU-
s pályázatok igénybevétele. 

9. Távlati cél a kamarai rendszerű működés feltételeinek kialakítása.  
 
 
Stratégiai irányok 
 

1. A tagság érdekképviselete. 
1.1. Képviseli a tagság érdekeit az edzőképzéssel, továbbképzéssel, az edzők 

alkalmazásával, munkaviszonyával kapcsolatos kérdésekben. 
1.2. Az edzői munkával kapcsolatos etikai kérdésekben állást foglal, védi az edzők 

jogait. 
1.3. Kapcsolatot tart ez edzőképzésben, továbbképzésben érdekelt szervezetekkel. 
 

2. Sportszakmai, tudományos ismeretanyag közvetítése. 
2.1. Továbbképző konferenciák, kongresszusok szervezése.  



2.2. A Magyar Edző folyóirat rendszeres megjelentetése. 
2.3. Szakkönyvek, konferencia- és kongresszusi összefoglalók, szakmai DVD-k  

kiadása, azok     megjelentetésének támogatása. 
2.4. Szakirodalmi tájékoztató megjelentetése. 
2.5.  Edzők részvételének elősegítése külföldi konferenciákon, kongresszusokon, 

egyéb szakmai eseményeken. 
      

3. A sportedzők kötelező továbbképzésének szervezése, koordinálása. 
3.1. Az Akkreditációs Bizottság felállítása és működtetése. 
3.2. A kreditrendszer kidolgozása, bevezetése és működtetése. 
3.3. A szövetségi edzői licence rendszer teljes körű bevezetése,betartásának 

ellenőrzése. 
 

4. Az edzőképzés szakmai rangjának, minőségi színvonalának visszaállítása. 
4.1. A sportszakember (sportedző) képzés jogszabályi hátterének felülvizsgálata. 
4.2. Javaslattétel a szükséges jogszabály módosítások végrehajtására. 
4.3. A testnevelő tanárképző intézmények szakmai irányító szerepének, a TF 

szakmai primátusának visszaállítása. 
 

5. A MET ismertségének, elismertségének növelése. 
5.1. A Magyar Edző folyóirat népszerűsítése sportmédia (sport TV-k, sportlapok) 

segítségével. 
5.2. A  sikeredzők médiaszerepléseik alkalmával méltassák a MET szerepét. 
5.3. A MET rendezvények (konferenciák, kongresszusok) média megjelenésének 

növelése. 
5.4. A MET honlap megjelenésének, információ tartalmának továbbfejlesztése a 

korszerű  informatikai követelményeknek megfelelően. 
5.5. Társszervezetek (Sport Szakállamtitkárság, MOB, NSSZ) rendezvényein a 

MET tevékenységének ismertetése. 
     

6. Forrásbővítés. 
6.1. A MET társadalmilag értékes, vonzó célkitűzéseivel a sportvilágban és a 

szakemberképzésben azonosuló szponzori kör felkutatása és bevonása. 
6.2. Az edzőtovábbképzés állami kötelezettségének bevezetésével állami források 

igénylése. 
6.3. A civil szférát támogató hazai, és a képzést támogató EU-s források felkutatása 

és igénybevétele. 



 
 

Részprogramok 
 
1. Edzőtovábbképző országos konferenciák 
 

Sportmenedzsment konferenciák 
Sportágak versenye: csapat sportok (sportági modellek, sportágak versenyképessége, 
munkapiaci sajátosságok, modernizációs lehetőségek, együttműködési lehetőségek) 
TF,  2011. január 25. (MSTT-vel közös rendezvény) 
 
Sportágak versenye: egyéni sportok (sportági modellek, sportágak versenyképessége, 
munkapiaci sajátosságok, modernizációs lehetőségek, együttműködési lehetőségek) 
TF, 2011. március 10. (MSTT-vel közös rendezvény) 
 
Az utánpótlás-nevelés új informatikai rendszere. A megváltozott sportirányítás. Az 
edzők feladatai az elsősegélynyújtásban. 
2011. június 9. 
 
A sport versenyjogi aspektusai, nemzetközi kitekintéssel 
Az edzők státuszát, munkavégzését, érdekérvényesítését és érdekvédelmét szabályozó 
jogi háttér. (MSTT-vel közös rendezvény) 
2011. szeptember 15. 
 
V. Országos Edzői Kongresszus  
1. nap: A korszerű edzéstudomány eredményei és alkalmazásuk az edzői gyakorlatban.  
2. nap: A londoni olimpiai felkészülés helyzete, a további feladatok.  
Pécs, 2011. október 27-28. Pécsi Egyetem 
 

2. A kreditrendszerű kötelező edző-továbbképzés kormányrendeletének előkészítése. 
 

• A felsőfokú tanárképző intézmények, a sportért felelős államtitkárság, a MOB, 
az NSSZ, és a szövetségek bevonásával rendelet-előkészítő bizottság 
létrehozása 

• Javaslattétel a továbbképzés szakmai tartalmára, szervezeti rendszerére, 
költségfinanszírozására 

• Közreműködés a jogszabályalkotásban. 
 
3. Kiadványok   
A Társaság évente négy alkalommal megjelenő szaklapja, a Magyar Edző szakmai-
módszertani továbbképző folyóirat a hazai sportszakma elismert, komoly szakmai tekintélyt 
kivívott orgánuma. A folyóirat szerkesztésének és kiadásának helyzete, az elmúlt két év 
tapasztalatai alapján, tendenciáját tekintve egyre nehezebbnek ítélhető, amelyen további 
forrásbevonás segíthetne. Évente ismételten felmerül a jogos igény az egyedi kiadványok, 
szakmai-módszertani kézikönyvek kiadása iránt, amely forrásbővítés nélkül szintén nem 
oldható meg. 
 
4. Mesteredzői cím elbírálása, odaítélése 

1. Mesteredzői felhívás elkészítése közzététele. Határidő: 2011. február 28. 
2. Mesteredzői jelölések beérkezése. Határidő: 2011. április 10. 



3. Mesteredzői Kollégium elbíráló ülése. 2011. május 9. 
4. Elnökségi döntés a mesteredzői díjak odaítéléséről 2011. május 30.  
5. Mesteredzői díjak átadása. 2011. július 16. 

 
4. Informatikai fejlesztés  
Stratégiai elképzeléseinknek megfelelően, az edzők korszerű, aktuális szakmai 
információkkal történő ellátásához nélkülözhetetlen egyrészt a szakemberek ilyen irányú 
képzettségének elősegítése, másrészt pedig saját sportinformációs-technológiai ellátottságunk 
fejlesztése. Honlapunk, a www.magyaredzo.hu, az aktuális szakmai információk átadásának 
igen fontos eszköze, amelyet sikerült évről-évre szerény mértékben fejleszteni, azonban a 
nemzetközi színvonalhoz viszonyítva lemaradásunk növekszik. A rendelkezésre álló 
költségkeret mindenképpen bővítésre szorul az informatika hazai és nemzetközi fejlődése 
által diktált hardver- és szoftverfejlesztésekhez. 
 
5. Etikai-jogi érdekvédelem  
Négy éve működik a társaság Etikai bizottsága, amely az időközben felmerült hatáskörébe 
tartozó problémákat sikeresen oldotta meg. A bizottság vezetője, dr. Cserháti László által 
összeállított és 2007-ben kiadott Edzők etikai kódexe c. füzetünket mind a szakma, mind a 
sportvezetés igen kedvezően fogadta. A Nemzetközi Fair Play Bizottság érdeklődésére 
tekintettel elkészült a kiadvány angol nyelvű változata is, ami ezt a tevékenységet tovább 
ösztönzi.  
 
6. Szervezeti fejlesztés és tagtoborzás   
A kiemelt célok és feladatok közé soroltuk az edzői szakma érdekeit szolgáló országos 
hálózat jelentős fejlesztését, a regionális és sportági tagszervezetek számának növelésével, 
ami magától értetődően hozzájárulhat a taglétszám kívánatos ütemű növeléséhez. Ehhez a 
hálózatépítő tevékenységhez kulcsfontosságú az országos sportági szakszövetségek, a 
sportegyesületek és más olyan meghatározó sportszervezetek bevonása, akik érdekelt 
partnereink lehetnek az edzői szakma és érdekvédelem terén. Ebből a megközelítésből is 
fontos az edzői és sportoktatói szakembergárda foglalkoztatottságára vonatkozó adatbázis 
mielőbbi összeállítása. Jelentős lépést tettünk a rekreációs edzői kör integrálása irányában is. 
Zopcsák László vezetésével megalakult a MET Fitnesz és Szabadidősport Tagozatát.   
 
7. Nemzetközi kapcsolatok  
A Nemzetközi és az Európai Edzőképzési Tanáccsal kialakult kapcsolatot továbbra is dr. 
Petrovics László európai alelnök, társaságunk tagja tartja kézben. Petrovics László 
kezdeményezésére és vezetésével megalakítottunk egy nemzetközi kapcsolataink ápolásával 
foglalkozó szakbizottságot. A MET nemzetközi kapcsolatai, a Sportlap- és Könyvkiadók 
Nemzetközi Szövetségének (WSPA) tagjaként, lehetőséget nyújtanak a tagsággal járó 
nemzetközi kitekintésre és sportszakmai információcserére. Az idegen nyelvű 
szakkiadványok beszerzésében több mint egy évtizede elsőszámú külföldi partnerünk a 
németországi Meyer & Meyer Kiadó, amely az angol és német nyelvű szakkönyvek 
megbízható szállítója. 
 
8. Hazai kapcsolatok, együttműködés 
A Magyar Edzők Társasága közhasznú tevékenysége során folyamatos kapcsolatot tart 
mindazokkal az állami és társadalmi intézményekkel, szervezetekkel, amelyek a sportszakma 
fejlesztésében érdekeltek és érintettek, s amelyek szintén készek kölcsönösen együttműködni 
társaságunkkal. Kiemelt támogatóink és partnereink: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Sportért Felelős Államtitkárság, Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Sportszövetség,  

http://www.magyaredzo.hu/


Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Magyar Sporttudományi 
Társaság, Nemzeti Sport Intézet, Országos Sportegészségügyi Intézet 
 és Sportegyesületek Országos Szövetsége. A társaság megalakulása óta tervszerűen épített, 
jól működő kapcsolatrendszere átgondolt stratégiával lehetőséget biztosít a meghatározó 
kapcsolatok további bővítésére az országos sportági szakszövetségek, a sportegyesületek és 
más országos és területi sportszervezetek, intézmények, mint együttműködő partnerek 
megnyerése.  
 
Budapest, 2011. május 30. 
 
 
 
       Dr. Ormai László s.k. 
        elnök 
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