A Magyar Edzők Társasága 2011. évi közhasznú jelentése
A Magyar Edzők Társasága 2011. évi működéséhez nyújtott állami támogatást, a
tárgyévi szakmai programnak és szerződéseinkben vállalt kötelezettségeinknek
megfelelően, kiemelt programjainkra: továbbképző szakmai‐módszertani konferenciák
szervezésére, az V. Országos Edzői Kongresszus megrendezésére, sportszakmai
kiadványok beszerzésére és előállítására, informatikai fejlesztésére, és a társaság
működési kiadásaira használtuk fel.
Konferenciák:
Sportmenedzsment konferenciák
1. Sportágak versenye: csapat sportok (sportági modellek, sportágak
versenyképessége, munkapiaci sajátosságok, modernizációs lehetőségek,
együttműködési lehetőségek)
TF, 2011. január 26. (MSTT‐vel közös rendezvény)
2. Sportágak versenye: egyéni sportok (sportági modellek, sportágak
versenyképessége, munkapiaci sajátosságok, modernizációs lehetőségek,
együttműködési lehetőségek)
TF, 2011. február 23. (MSTT‐vel közös rendezvény)
Mindkét konferencia nagy látogatottság mellett zajlott le. Az előadások kiadvány
formájában is hozzáférhetővé váltak
A magyar sport és az utánpótlás‐nevelés időszerű kérdései
A konferencia az alábbi témákkal foglalkozott:
 Számítógépes program az utánpótlás‐nevelés szolgálatában.
 Sportági utánpótlás programok tervezése és ellenőrzése:
 atlétika
 jégkorong
 judo
 kajak‐kenu
 kézilabda
 vízilabda
 A MOB és a magyar sport megváltozott irányítási rendszere.
 A sportolók és edzők állami ösztöndíj rendszerének változásai.
 Emelt szintű elsősegély‐nyújtási ismeretek edzőknek.
TF 2011. június 9.
A sport versenyjogi aspektusai, nemzetközi kitekintéssel
Az edzők státuszát, munkavégzését, érdekérvényesítését és érdekvédelmét
szabályozó jogi háttér.
MTA 2011. szeptember 29‐30 (MSTT‐vel közös rendezvény)
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V. Országos Edzői Kongresszus
A Kongresszus plenáris ülései a londoni olimpiai felkészülés kérdéseivel
foglalkoztak. Az első napi plenáris ülésen szót kaptak a társtudományoknak
(orvostudomány, teljesítmény diagnosztika, pszichológia, informatika) azok a
képviselői, akik közvetlen segítséget nyújtanak a válogatott keretek olimpiai
felkészüléséhez. A második napi plenáris ülésen az olimpiai felkészülés
koordinátorai és szakvezetők szólaltak meg. Előadást tartott Molnár Zoltán, a MOB
főtitkára, Storcz Botond kajak‐kenu, Kiss László úszó szövetségi kapitány, Kovács
Tamás a kard válogatott kapitánya, valamint Vajda Attila olimpiai bajnok.
Az első nap délutánján három szekcióülés zajlott le. Különösen nagy
érdeklődés kísérte a szabadidősport szekció előadásait. A két szekcióvezető –
Monszpart Sarolta és Dr. Kovács Antal – személye már magában is a szekció
sikerének záloga volt, az előadásokat mindig élénk vita követte.
Mind az utánpótlás szekcióba, mind pedig a tehetséggondozás szekcióban
értékes előadásokat hallhattunk a szakterületek aktuális kérdéseiről.
A két napos programban a megjelent szakemberek mintegy hatvan
előadásból választhattak érdeklődésük szerint. A Pécsi Tudományegyetem kiváló
házigazdának bizonyult.
Pécsi Egyetem 2011. október 28‐29.
Kiadványok
A tervezett időben megjelent a Magyar Edző ‐ a társaság szakmai folyóiratának – 2011.
évi mind a négy száma. A folyóirat az elmúlt évben is tovább növelte szakmai presztízsét,
azonban az elmúlt évben sem volt lehetőségünk más szakmai kiadvány (szakkönyv,
módszertani kézikönyv stb.) kiadására. Éppen ezért meghatározó jelentőségűnek
tekintjük a Nemzeti Sportszövetség által kezdeményezett, már harmadik éve folyó
sportszakmai továbbképző videokonferencia sorozatot, amelynek szervezésében
társaságunk is kezdettől fogva aktívan részt vesz.
Közgyűlés
A 2011. május 30‐ra összehívott közgyűlés részvétlenség miatt határozatképtelen volt. A
megismételt közgyűlést 2011. június 9‐én tartottuk a TF‐en. A közgyűlés a közhasznú
szervezet működésével kapcsolatos 2010. évi kötelező beszámolókat, valamint a 2011.
évi szakmai programot és költségvetést egyhangúlag elfogadta.
Hálózatfejlesztés, tagtoborzás
A MET tagsága az előző években fokozott erőfeszítéseink ellenére sem gyarapodott a
kívánt mértékben: 2011‐ben is csupán 47 fővel növekedett a taglétszám. Visszatérő
probléma, hogy a nem fizető taglétszám növekvő tendenciát mutat: 2011‐ben 663‐an
nem fizettek, amit nehéz ellensúlyozni az új tagok toborzásával. A vidéki tagszervezetek
nem fejtettek ki igazán aktív tevékenységet annak érdekében, hogy, hogy minél többen
csatlakozzanak társaságunkhoz. Miskolcon és Zalaegerszegen tartottunk a társaság
tevékenységét ismertető összejövetelt, remélve a helyi edzők érdeklődését, belépését. Az
akció alacsony hatásfokú volt, elsősorban a már velünk tagsági viszonyban lévők
jelentek meg a rendezvényen. A Magyar Edző 2011/4 számának szétküldésével együtt
kérdőívet juttattunk el tagjainkhoz. Javaslatot kértünk, hogy mivel tehetnénk vonzóbbá a
társaságot az edző számára. Sajnos kérdéseinkre senki sem válaszolt, javaslat nem
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érkezett. Természetesen nem mondunk le a szervezet fejlesztéséről, a taglétszám
növeléséről. Ennek érdekében például 2011‐ben létrehoztuk a fitnesz és szabadidősport
tagozatunkat, amellyel célunk a fitnesz iparban és a szabadidősport területén dolgozó
edzők integrálása szervezetünkbe.
Tagsági statisztika (2012. január 16.)
Tagok száma összesen:
Aktív (tagdíjfizető) tag:
Természetes személy:
Jogi és nem jogi személyiségű szervezet:
Budapesti:
Vidéki:

1223
590
1215
8
497
726

Kötelező edzőtovábbképzés:
2011‐ben jelentős előrelépés történt a kötelező edzőtovábbképzés tervezett
bevezetésének előkészítésében. A MET, az MSTT, a MOB, az NSSZ, a TF, valamint a
testnevelő tanárképző felsőoktatási intézmények képviselőiből létrejött egy szakmai
bizottság, amely a sportszövetségek képviselőivel kiegészítve lefektette egy
kreditrendszerű edzőtovábbképzés elveit és alapjait. A sporttörvény novemberi
módosítása lehetővé teszi, hogy, hogy a törvénymódosítást követően a kapcsolódó
jogszabályok módosítása során megvalósuljon az edzők (sportszakemberek) teljes körű,
vagy legalábbis széles körű kötelező továbbképzésének rendszere.
Összefoglaló értékelés
Annak ellenére, hogy a folyamatos edzőtovábbképzés megvalósítása érdekében kifejtett
törekvéseink eredményével 2011‐ben sem lehettünk maradéktalanul 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.
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