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Az ülésen a Bizottság az alábbi napirendi pontokkal foglalkozott: 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 

2. Felnőtt TOP12 és Bándi ev. időpontja 

3. UPC szerződéseinek állapota - beszámoló 

4. Utánpótlás-fejlesztési stratégia megbeszélése 

5. Felnőtt TOP12 és OB labdáinak megváltoztatása 

 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása 
1/2016.09.15. számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB jelenlevő tagjai 

megválasztották az ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének Fazekas Pétert és Jakab Jánost. 
 

2. Felnőtt TOP12 és Bándi Andor veterán emlékverseny időpontja 
 

A Felnőtt TOP12 Bajnokság eredetileg tervezett időpontjában női ETTU-Kupa forduló 

van, amelyen érintett a Budaörs csapata, aki több játékossal képviseltetné magát a 

Felnőtt TOP12 bajnokságon. Ezért a verseny új időpontra történő áthelyezése 

szükséges. Két lehetséges időpont tűnik alkalmasnak, mivel a versenynaptár a 

nemzetközi (Nemzetközi bajnokságok, BL, ETTU-Kupa, KSZL) és a hazai versenyek 

rendkívül magas száma miatt nagyon telített. A lehetséges időpontok: 

• november 18-19.: a Svéd Nemzetközi időpontjában van, ahol több magyar 

játékos is érdekelt a részvételben, illetve ebben az időpontban az Ormai 

Csarnokban kerül megrendezésre az Olimpiai Reménységek Versenye is. 

Ebben az esetben lehetőség van péntek-szombaton rendezni a versenyt. 

• december 20-21.: kedd-szerdai, hétköznapi időpont, melyet közvetlenül 

megelőz az U21-es egyéni és páros OB, majd ezt követi a többek között U21-

es vegyespáros OB. 



2/2016.09.15. számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: a SZEB a november 18-

20-i hétvégét javasolja a TOP12 Bajnokság lebonyolítására, a külföldi Bundesliga 

fordulók figyelembe vételével. 

 

A Bándi Andor veterán OB október 8-án szombaton kerül megrendezésre, azonban 

ugyanezen a hétvégén csapatbajnoki fordulók is megrendezésre kerülnek. 

Problémaként merült fel, hogy a potenciális résztvevők közül sokan a helyszín 

távolsága miatt nem tudják azonos hétvégén lejátszani mérkőzésüket, ha a veterán 

versenyen szerepelnek. Felmerült, hogy a kérdéses hétvégéről a csapatbajnoki 

fordulók kerüljenek áthelyezésre. Ugyanakkor a veterán ranglista-versenyen való 

részvétel halasztási indoknak minősül. 

 

3/2016.09.15. számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: a SZEB javasolja, hogy a 

kérdéses hétvége fordulói ne kerüljenek elhalasztásra, ugyanakkor kerüljön 

kommunikálásra, hogy egyértelmű legyen a potenciális résztvevők számára, hogy a 

versenyen való részvétel halasztási indok akkor is, ha egyébként a csapatbajnoki 

mérkőzés nem pont a verseny napján, hanem azon a hétvégén bármelyik napon van. 

 

A két versennyel kapcsolatos probléma is rávilágít arra, hogy a jelenlegi 

versenyrendszer formája tarthatatlan. Valamennyi hazai verseny (korosztályos, felnőtt, 

veterán) valamint a nemzetközi kötelezettségek és a hetenkénti CSB mérkőzések 

figyelembe vételével a jelenlegi versenynaptár túlzsúfolt. A bajnokság a sok halasztás 

miatt komolytalanná válik és meg kell vizsgálni, milyen alternatívák állnak 

rendelkezésre a bajnokság átalakításának megoldásához. (pl. tornarendszerű 

lebonyolítás, több dupla forduló lebonyolítása) 

A jövőben napirendre kell tűzni a felsőbb osztályú bajnokságok lebonyolításának 

reformját, melyhez célszerű összehívni az Extra Ligás csapatokat és velük konzultálni. 

Az is tarthatatlannak tűnik, hogy felnőtt ranglista-versenyek nem lehetnek egy időben 

az újonc versenyekkel például. 

Az EL csapatai jelenleg a sorozatos halasztások miatt is rendszeresen dupla fordulókat 

játszanak. 

 

3. UPC szerződéseinek állapota - beszámoló 
 

Dr. Paár Dávid tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Utánpótlás Centrumként (UPC) 

kijelölt nyertes klubok mindegyikét személyesen felkereste és egyeztetett velük, hogy 

melyek azok a feladatok, amelyeket saját területükön el tudnak látni. Az előzetesen 

kiküldött sablon szerződésterv ezeknek a megbeszéléseknek megfelelően módosításra 

kerülhet, melyhez a MOATSZ jelenleg javaslatokat vár a kluboktól. Egyelőre 

ugyanakkor a klubok közül csak a Nyírbátor és az Eger az, amely konkrétan 

megfogalmazott pontokat küldött meg, és amelyek alapján a szerződések aláírásra 

kerülhetnek. 

Szily György elmondta, hogy Szekszárdon jelenleg kidolgozásra került a végrehajtás 

koncepciója, de végleges egyesületi vezetőségi jóváhagyásra vár a program, ő maga 

szeretné elkezdeni a programot. 

Ehhez kapcsolódóan félreértésre adhatott okot az elmúlt napokban, hogy a Kecskemét 

és a Szolnok számára az UPC szerződésekkel elnyert összegbe (1,5-1,5 mFt) 

beleértendő-e az az UP pontverseny alapján megítélt támogatás egy része – két 

részletben megítélt 1,5 mFt második részlete (750 eFt). Utóbbi összeget az Elnökség 

utólagosan szavazta meg a két klubnak a 2015-ös év eredményei alapján, ahol az 



eredeti döntésből a két érintett klub kimaradt annak okán, hogy a fiú és a lány 

pontverseny külön-külön került értékelésre, holott az említett két klub mindkét 

szakágban eredményesen dolgozott. A félreértés időközben tisztázásra került, az UP 

pontversenyre megítélt összeg nincsen összefüggésben az UP Centrumok 

finanszírozására szánt összeggel. 

Dr. Paár Dávid javasolta, hogy a lelassult szerződéskötési folyamat figyelembe 

vételével az előző SZEB ülésen megfogalmazott szerződéskötési folyamat azon elemét 

el kellene hagyni, hogy a klubok az UPC-ként végrehajtandó feladataikról előzetes 

beszámolót tartsanak a szerződéskötés előtt. 

Herendi Iván szerint a mélyítés és a szélesítés egyszerre nem várható el egy ilyen 

pályázaton belül, szerinte jelen helyzetben a kiválasztott szakosztályoknak a jelenlegi 

munkájuk magasabb színvonalra történő emelését kell szem előtt tartani. 

Dr. Paár Dávid szerint a szerződésekben megfogalmazott feladatok végrehajtásával a 

klubok jelenlegi szakmai munkájának színvonala javulni fog, így a Herendi Iván által 

említett mélyítés elérhető. (pl. kiemelt játékosok magasabb szintű képzésének 

feladata) Valójában a szekszárdi tervek azok, amelyek leginkább megfelelnek egy 

régiócentrumos működésnek. 

Szily György elmondja, hogy év közben annyira telített a versenynaptár, hogy nagyon 

nehéz régiós edzőtáborokat megrendezni, főleg a nyári időszak lehet erre alkalmas. 

 

4. Utánpótlás-fejlesztési stratégia megbeszélése 
 

Kiemelt utánpótlás nevelő egyesületek programja 

 

Az ebbe a kategóriába besorolt klubokat a jövőben nem kellene pályáztatni, hanem 

automatikus támogatásban kellene részesíteni. A klubok ebben a vonatkozásban három 

szintre sorolandóak be, figyelembe véve hosszabb távú teljesítményüket. 

Első lépésben nem azzal kell foglalkozni, hogy milyen összegek kerülnek 

meghatározásra az egyes szintekhez, hanem inkább az alapelvekkel, amelyek alapján 

megindulhat a klubok szakmai tevékenységének támogatása. A sportág 

humánerőforrás hiányos, de a jelenlegi körülmények között nehezen is várható el a 

sportági szereplőktől, hogy az edzői pályára tudjanak kizárólag koncentrálni. Edzői 

életpályamodell is szükséges lenne. Ha az elvek konszenzusos módon tisztázásra 

kerülnek, akkor utána lesz kérdés az, hogy hogyan lehet megszerezni a programok 

finanszírozásához szükséges pénzt. 

Herendi Iván csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a stratégia alkotásának folyamata 

lelassult, amelynek egy szerves részét képezi az utánpótlás-fejlesztési program és 

meglehetősen sok időt vesztett a sportág már ezzel. 

A SZEB nem kívánt további kiegészítéseket hozzáfűzni a programrészhez. 

 

Jövő reménységei program 

 

Mintául az úszó szövetség által kidolgozott menedzselő program szolgált. 

Jelenleg ehhez a programhoz kevés gyerek áll rendelkezésre. Ha prioritást kell 

felállítani a programrészek között, akkor ez a program a későbbiekben kerülhetne 

megvalósításra. Most óriási különbségek vannak a régiók között, de a régiós 

válogatottba történő bekerülés extra motivációt jelenthet a gyerekeknek. A jövőben 

elérendő állapotot kell szem előtt tartani és ennek fényében értékelni ezt a 

programelemet is. 

A SZEB nem kívánt további kiegészítéseket hozzáfűzni a programrészhez. 



 

Serdülő válogatott működési rendje 

 

A program lényege, hogy felkészítő teamek vennének részt a játékosokkal való 

munkában és a kluboknak érezniük kell, hogy a felkészítés közös. 

A SZEB nem kívánt további kiegészítéseket hozzáfűzni a programrészhez. 

 

Asztalitenisz Akadémiával kapcsolatos program 

 

Felmerült, hogy a klubokat kell-e előbb megerősíteni, vagy ezzel egy időben kell 

felállítani a nemenként elkülönülő akadémiákat. A helyi centrumok és az akadémiák 

között nem lehet átfedés, más-más funkciójuk van. 

Az akadémiának olyan feltételeket kell tudnia biztosítani, amelyek megléte esetén nem 

lehet kérdés, hogy valaki vállalja-e az akadémiai képzést. Az oktatási feladatok 

megoldása kulcsfontosságú az akadémia megvalósításában. 

A SZEB nem kívánt további kiegészítéseket hozzáfűzni a programrészhez. 

 

Magyar Asztalitenisz Napja program és Elismerések programja 

 

A SZEB nem kívánt további kiegészítéseket hozzáfűzni a programrészhez. 

 

Az utánpótlás-fejlesztési programmal kapcsolatosan felmerült a széleskörű sportági 

konzultáció kérdése. Többek véleménye szerint jelentős hozzáadott értéke nem lenne 

egy ilyen folyamatnak, ráadásul a SZEB tagjai megfelelőnek találták a programot, 

ellenben jelentősen lassíthatja az érdemi megvalósítást a széles körű konzultáció. 

 

4/2016.09.15. számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: a SZEB az utánpótlás-

fejlesztési programot elfogadhatónak tartja, és mihamarabb javasolja az Elnökség 

elé való terjesztését. Az időveszteség figyelembe vételével a szélesebb körű 

konzultációt nem tartja indokoltnak, mert fontos lenne, hogy mihamarabb 

elindulhasson a program megvalósítása. 

 

5. Felnőtt TOP12 és OB labdáinak megváltoztatása 
 

A válogatott játékosok részéről merült fel, hogy a két kiemelt versenyt a nemzetközi 

versenyeken is használatos labdával kerüljön megrendezésre. 

Meg kell tudni, hogy a MOATSZ-nak van-e olyan vállalása a JOOLA felé, hogy csak 

JOOLA labdával játszhatóak a hazai versenyek – azon felül, hogy korábban a témában 

már született egy elnökségi határozat. (felelős: Dr. Paár Dávid) 

A témát a SZEB elnapolta. 

 

  



A következő bizottsági ülés időpontja és helyszíne: 

2016. szeptember 28., szerda, 18.00 – Magyar Sport Háza 

 

 

 Dr. Paár Dávid sk. 

 jegyzőkönyvvezető 

 

 

 Fazekas Péter sk. Jakab János sk. 

 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 


