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A Magyar Edzők Társasága 2012. évi közhasznú jelentése
A Magyar Edzők Társasága 2012. évi működéséhez nyújtott állami támogatást, a tárgyévi
szakmai programnak és szerződéseinkben vállalt kötelezettségeinknek megfelelően, kiemelt
programjainkra:
továbbképző
szakmai‐módszertani
konferenciák
szervezésére,
sportszakmai kiadványok beszerzésére és előállítására, informatikai fejlesztésére, és a
társaság működési kiadásaira használtuk fel.
Konferenciák:
2012‐ben a magyar sport szervezeti átszervezéséhez igazodva nem csak a versenysportban,
hanem a sport egyéb területein dolgozó edzők, szakemberek részére is szerveztünk
továbbképzéseket.
 A sport mindenkié. Szabadidősport konferencia. TF 2012. március 22.
 Egyetemi‐, Főiskolai és Diáksport Fórum. Magyar Sport Háza, 2012. május 3.
 Fogyatékos Emberek Sportja. Szakmai Fórum. Magyar Sport Háza, 2012. június 7.
 Utánpótlás korú sportolók kondicionális képességfejlesztése. Budapesti Olimpiai
Központ, 2012. október 29.
Kiadványok
A tervezett időben megjelent a Magyar Edző ‐ a társaság szakmai folyóiratának – 2012. évi
mind a négy száma. A Magyar Edző folyóirat, reagálva a sportirányításban bekövetkezett
változásokra, az elsők közt közvetítette a sportszakma képviselői részére az új felállásból
eredő szakszövetségi, sportegyesületi, szakmai feladatokat, köztük a MET megváltozott
feladatait is. A folyóirat beszámolt az elmúlt év valamennyi jelentős szakmai programjáról,
kiemelt sporteseményéről. Foglalkozott több sportág olimpiai felkészülésével, részletes
szakmai elemzést jelentetett meg a Londoni Olimpiáról, a labdarúgó Európa‐bajnokságról.
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.
Közgyűlés
Az éves rendes közgyűlését a Társaság 2012. április 16‐án tartotta a Magyar Sport Házában.
A napirend az alábbi volt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az elnökség beszámolója a 2011. évi feladatok végrehajtásáról.
A 2011. évi költségvetési beszámoló.
A 2011. évi mérleg és közhasznúsági jelentés.
A Magyar Edzők Társaságának 2012. évi programja.
A Magyar Edzők Társaságának 2012. évi költségvetése.
Egyebek.

A közgyűlés a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos 2011. évi kötelező
beszámolókat, valamint a 2012. évi szakmai programot és költségvetést egyhangúlag
elfogadta.
Hálózatfejlesztés, tagtoborzás
A MET tagsága az előző években fokozott erőfeszítéseink ellenére sem gyarapodott a kívánt
mértékben. Visszatérő probléma, hogy a nem fizető taglétszám növekvő tendenciát mutat,
amit nehéz ellensúlyozni az új tagok toborzásával. Az elmúlt két évben összesen 690 fő
fizetett tagdíjat. Időszerűvé vált a tagsági viszony felülvizsgálata és a hosszabb ideje tagdíjat
nem fizetők kizárása, illetve a tagsági viszony megújítása. A 2011‐ben létrehozott Fitnesz és
Szabadidősport Tagozat, amellyel célunk a fitnesz iparban és a szabadidősport területén
dolgozó edzők integrálása volt szervezetünkbe, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket.
Úgy tűnik, a tagsági létszám növelésének egyetlen útja az edzők kötelező regisztrációja lehet.
Ehhez jogszabályi intézkedés szükséges.
Tagsági statisztika (2013. január 16.)
Tagok száma összesen:
Aktív (tagdíjfizető) tag:
Természetes személy:
Jogi és nem jogi személyiségű szervezet:

1362
444
1354
8

Kötelező edzőtovábbképzés, állami edzői státusz, regisztráció:
2012‐ben változatlanul folytattuk az egyeztetéseket az EMMI Sportért Felelős
Államtitkárságával, a MOB‐bal és a TF‐el a kötelező edzőtovábbképzés tervezett
bevezetésének előkészítéséről. Kezdeményezésünk kiterjedt az állami edzői státusz
bevezetésének javaslatára, valamint az edzők kötelező regisztrációjának elrendelésére.
Javaslatot tettünk a 157/2004 (V.18.) sz. Kormányrendelet módosításárra, amelyben az
általunk felvetett kérdéseket jogszabályilag rendezni lehet.
Összefoglaló értékelés
Annak ellenére, hogy a folyamatos edzőtovábbképzés megvalósítása érdekében kifejtett
törekvéseink eredményével 2012‐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 (EMMI
Sportért Felelős Államtitkárság, Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti Civil Alapprogram),
valamint a megvalósításban közreműködő munkatársainknak, elnökségi tagoknak és
tagtársainknak köszönhető.
A Magyar Edzők Társasága a 2012‐es évet mérleg szerinti negatív eredménnyel zárta:
(közhasznú tevékenység eredménye: ‐1.432 E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye: ‐25 E
Ft.). Ennek oka, hogy az állami támogatáshoz saját hibánkon kívüli adminisztrációs hiba
folytán csak 2013 januárjában jutottunk hozzá. Addig a tevékenységünket előlegekből,
kölcsönből és egyéb támogatásokból finanszíroztuk.
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