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Beszámoló a MESZ edz�bizottságának 2009. évben végzett tevékenységér�l 

 
 
A 2009. évben bizottságunk 10 alkalommal ülésezett, ahol a bizottsági tagok valamennyi 
ülésen szinte teljes létszámban jelen voltak. 
Az edz�bizottság 2009. évi munkájában Ficsor László bizottság vezet�, megbízott 
szövetségi kapitány, Bartos Nándor, Búza József, Dani Zsolt, Halmainé Mészáros Éva, Kiss 
László, Melis Antal, Molnár Dezs�, Rapcsák Károly bizottsági tag, valamint eseti 
meghívottként a napirendi pontokhoz hozzászólva, több személy is részt vett. (Ott Zsuzsa 
f�titkár, Forró Dezs� felkészít� edz�) 
Az edz�bizottság szervezeti és m�ködési szabályzata szerinti hatáskörét, m�ködési rendjét 
és feladatait betartva, észrevételeivel igyekezett segíteni a szövetségi kapitány munkáját. 
Üléseinken számos – a bizottság feladatának megfelel�en els�sorban szakmai – javaslatunk 
is született, amiket rendszerint a MESZ elnöksége felé továbbítottunk. 
Ilyenek voltak többek között: 
• Válogatottak felkészülésér�l szóló beszámolók véleményezése. 
• Javaslatot tettünk a Héraklész „Bajnok”, és „Csillag” programban résztvev� edz�k, 

versenyz�k személyére (keretfrissítés). 
• Javaslatot tettünk a mesteredz�i díjra jelölt személyére (Forró Dezs� / Danubius NHE). 
• Véleményeztük a szövetségi kapitány Ifjúsági VB eredményességi pénz visszatérítési 

javaslatát. 
• Véleményeztük, megvitattuk, a válogatottak VB, EB szereplésér�l készített edz�i 

beszámolókat. 
• Véleményeztük a szövetségi kapitány 2009. évi szakmai értékeléseit, valamint a 

válogatottak 2010. évi felkészülési programját. 
• Véleményeztük Kelemen István alelnök, új válogatási javaslatát. 
• Javaslatot tettünk az OB kvalifikációs el�írások megváltoztatására. 
• A MESZ elnökségének kérésére, frissítettük a bizottság SZMSZ-ét. 
 
A MESz irodával karöltve a 2009. évben ezúttal Horányi helyszínen szerveztük meg és 
bonyolítottuk le a 2009. évi edz�i fórumot, szakmai továbbképzést. 
A fórumon résztvev� edz�k, a 2009. évre megválasztott edz�bizottsági tagokat egy f� 
kivételével a 2010-es évre újraválasztották (Bartos Nándor helyett, Pet� Mercédeszt (FEC) 
választották be a jelenlév� edz�k új tagként). A megválasztott bizottsági tagok a következ� 
2010-es évre ismét Ficsor Lászlót választották vezet�jüknek. 
A fentebb leírtak ismeretében bizottságunk igyekezett tevékenységével sportágunk 
fejl�dését, hatékonyabb m�ködését el�segíteni! 
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést írásbeli beszámolóm elfogadására! 
 
 
 
Budapest 2010. április 14. 
 
 
 
       Ficsor László 
         MESZ edz�bizottságának (volt) vezet�je 
 


