
Javaslat a MOATSZ által végzett edzőképzés rendszerére 
 
Helyzetelemzés 
 
A MOATSZ edzőképzése jelenlegi formájában kevés edzőt tud megszólítani. Az alkalmi 
jellegű továbbképző előadásokra – függetlenül attól, hogy azok elméleti vagy gyakorlati 
orientáltságúak-e – nagyon kevés résztvevő jut el, a résztvevők egy része sokszor nem is 
gyakorló edző. Megállapítható, hogy az edzők nem motiváltak a képzéseken való részvételre, 
amelynek okai sokrétűek lehetnek. (túl nagy távolságok, rossz időpont, anyagiak hiánya, 
személyes motiváció hiánya) 
A jelenlegi edzőképzések ingyenesek, rendszerint Budapesten kerülnek megrendezésre (bár 
vannak erre vonatkozó kivételek, pl. Cegléd, Sopron), sokszor túlzottan későn kerülnek 
kihirdetésre, rendszerint hétköznap délelőtti (alkalmanként kora délutáni) időpontban vannak. 
Jelenleg nem működik semmilyen ösztönző, ami akár anyagilag, akár a működési feltételek 
javításával segítené, vagy akár a működés lételeméül szabná a folyamatos továbbképzést az 
edzők számára. Bár a jelenleg szervezett edzőképzések közül több esetben a részvétel 
kreditpontok megszerzésével járt, azonban ezen kreditpontok sehol nem kerültek 
beszámításra. 
 
Célkitűzések 
 

• a klubok legyenek érdekeltek abban, hogy az edzőik képezzék magukat 
• az edzők legyenek érdekeltté téve, hogy saját magukat képezzék 
• az edzők számára könnyen elérhetőek legyenek a képzési anyagok és a kontakt órás 

képzések 
• az edzői képzések ne egyszeri megszerzett tanúsítványt jelentsenek, hanem 

időszakonként rendszeresen ismétlődően új tudás megszerzését és a régi karbantartását 
 
Eszközök 
 

• Kredit rendszer továbbfejlesztése, összekötése a MOATSZ által nyújtott 
támogatásokkal 

• Licenc-rendszer bevezetése és kredit rendszerrel való összekapcsolása 
• Online oktatási felület bevezetése 
• Innovatív tananyagok létrehozása, tananyagfejlesztői csoport létrehozása 
• Az edzők motiválása tudásuk megosztására a többi edzővel (online, előadások) 
• Éves asztalitenisz szakmai konferencia megszervezése 
• Regionális szintű továbbképzések kiszélesítése az UP Centrumok bevonásával 
• MOATSZ nyilvántartás az edzői képzettségek szintjéről, ennek közzététele 
• Időben előre tervezhető edző-továbbképzési program megalkotása és közzététele 
• Külföldi és hazai sportágbeli és interdiszciplináris társterületek szakértőinek 

meghívása 
 
Megvalósítás 
 
A MOATSZ edzői licenc rendszert vezethetne be, amely nem államilag elismert 
bizonyítványt jelent, hanem a MOATSZ által elismert edzői képesítést, melynek több szintje 
van és a licenc rendszerbe történő besorolás alapja az állami oktatási rendszerben megszerzett 
hivatalos bizonyítványok. 



A licenc rendszer egyrészt alapjául szolgálhat a MOATSZ által kiírt pályázatok értékeléséhez, 
a támogatások elosztásához, másrészt nyilvános edzői adatbázissal egyfajta edzői presztízst is 
jelent, ami pl. kluboknál való elhelyezkedésben vagy magántanítványok fogadásában segítheti 
az edzőket. 
A licenc rendszerbe a bevezetés elején minden edző besorolásra kerül képzettségtől, életkortól 
függetlenül az alapján, hogy jelenleg milyen szintű edzői képesítéssel rendelkezik, amelyet az 
államilag elismert tanfolyamokon szerzett bizonyítványok igazolnak. Ha nem magyar edzői 
bizonyítvánnyal rendelkezik valaki, vagy nem államilag elismert rendszerben szerezte azt, 
akkor a besorolás szintjéről a SZEB határoz, minden más esetben a besorolás automatikusan 
történik meg az alábbiak szerinti kategóriákba. 

• Master licenc: asztaliteniszben mesteredzői címmel rendelkező edzők 
• Top licenc: asztalitenisz szakedzői diplomával rendelkező, felsőfokú végzettségű 

edzők (korábbi 4 éves BA szintű képzés vagy a jelenlegi 3+2 éves rendszerű MA 
szintű képzés) 

• Medium licenc: asztalitenisz sportedzői középfokú végzettségű (2 éves) edzők 
• Basic licenc: asztalitenisz sportoktatói vagy asztalitenisz segédedzői végzettségű (1 

éves) edzők, testnevelő tanári felsőfokú végzettségű edzők (BA vagy MA) akik 
igazolható versenyzői múlttal rendelkeznek legalább NB-s szinten 

• First level licenc: hivatalos állami bizonyítvánnyal nem rendelkezők, de a 
minimumkövetelményként megfogalmazott MOATSZ-kreditet időszakosan teljesítő 
edzők 

Az állami oktatási rendszerben szerzett végzettségeket a MOATSZ által tartott 
továbbképzések és licenc rendszer nem helyettesíti. Funkciója az állami oktatási rendszerben 
megszerzett tudás folyamatos frissítése és aktualizálása. A licenc rendszerben magasabb 
kategóriába csak akkor lehet lépni, ha a kategóriákhoz meghatározott állami végzettségeket 
valaki megszerzi, csupán a MOATSZ továbbképzésein megszerzett kreditpontokkal nem. 
Utóbbi arra hivatott, hogy egy edző a már korábban megkapott licenc besorolását 
megtarthassa és ne essen le alacsonyabb kategóriába. Ha az előírt számú kreditet megszerzi 
valaki, akkor tarthatja meg licenc besorolását. Ellenkező esetben alacsonyabb besorolást kap, 
amelyből azonban később többlet kreditek megszerzésével vissza kerülhet a korábbi 
besorolási kategóriájába. 
60 éves kort betöltött edzőknek a licenc megújításához nem szükséges a kreditek 
megszerzése, hanem ők az aktuális kategóriájukat már automatikusan megtarthatják – ha 
lehetőségük van feljebb lépni pótlólagos kreditek megszerzésével, akkor ehhez a krediteket 
természetesen nekik is meg kell szerezniük. 
Az egyes kategóriák licencei 2 évig érvényesek, ez alatt az idő alatt szükséges megszerezni 
azt a mennyiségű kreditpontot, amely a következő időszaki megújításhoz szükséges. 
Ha valaki újonnan lép be a rendszerbe, vagy állami oktatási rendszerben új bizonyítványt 
szerez, akkor automatikusan megkapja a licenc rendszerben a legmagasabb szintű 
bizonyítványának besorolását, amely nem csak a belépés időszakában, hanem az ezt követő 
első, teljes, 2 éves licenc-megújítási periódus végéig érvényes (elkerülendő, hogy ha pl. az 
aktuális periódusból már csak 1-2 hónap van hátra, akkor már nem lenne elég idő megszerezni 
a megújításhoz szükséges kreditpontokat). 
Az egyes kategóriákban a két éves periódus alatt megszerzendő kreditpontok: 

• Master licenc: 50 pont 
• Top licenc: 40 pont 
• Medium licenc: 30 pont 
• Basic licenc: 20 pont 
• First level licenc: 10 pont 

 



Kredit pontokat az alábbi módokon lehet megszerezni: 
• Konferencián való részvétel előadással, vagy felkérésre előadás tartása magyar 

nyelven (az elhangzott előadás írásos anyagát publikálni kell a MOATSZ honlapján 
vagy e-learning oldalán): konferenciától és témától függően előzetesen meghatározott 
kreditérték, melyet a résztvevő kérésére a MOATSZ határoz meg 

• Konferencián való részvétel előadással, vagy felkérésre előadás tartása angol 
nyelven (az elhangzott előadás írásos anyagát publikálni kell a MOATSZ honlapján 
vagy e-learning oldalán): konferenciától és témától függően előzetesen meghatározott 
kreditérték, melyet a résztvevő kérésére a MOATSZ határoz meg 

• Magyar nyelvű konferencián, előadáson való részvétel hallgatóként (ha nem a 
MOATSZ által szervezett, akkor a konferenciáról beszámolót kell készíteni 2-3 oldal 
terjedelemben, melyet publikálni kell a MOATSZ honalpján vagy e-learning oldalán): 
konferenciától és témától függően előzetesen meghatározott kreditérték, melyet a 
MOATSZ határoz meg előzetesen 

• Angol nyelvű konferencián, előadáson való részvétel hallgatóként (ha nem a 
MOATSZ által szervezett, akkor a konferenciáról beszámolót kell készíteni 2-3 oldal 
terjedelemben, melyet publikálni kell a MOATSZ honalpján vagy e-learning oldalán): 
konferenciától és témától függően előzetesen meghatározott kreditérték, melyet a 
MOATSZ határoz meg előzetesen 

• Magyar nyelvű szakcikk publikálása a MOATSZ honlapon vagy a MOATSZ e-
learning oldalon terjedelemtől függően (lehet fordítás, önálló tanulmány) 

o min. 2 oldalas cikk: 3 kredit 
o min 5 oldalas cikk: 6 kredit 
o min. 10 oldalas cikk: 12 kredit 

• A MOATSZ által szervezett, évente egyszer megrendezett, országos, sportági 
konferencián való részvétel (ha több napos a konferencia, akkor ha valaki 
hallgatóként csak 1-1 napon vesz részt, akkor arányosan kapja meg a pontokat) 

o hallgatóként: 10 kredit 
o előadóként (az elhangzott előadás írásos anyagát publikálni kell a MOATSZ 

honlapján vagy e-learning oldalán): 20 kredit 
• A MOATSZ által szervezett évente 1-1 alkalommal ÉNy-Magyarországon, DNy-

Magyarországon, ÉK-Magyarországon, DK-Magyarországon és Közép-
Magyarországon megrendezett regionális, sportági konferencián való részvétel 

o hallgatóként: 5 kredit 
o előadóként (az elhangzott előadás írásos anyagát publikálni kell a MOATSZ 

honlapján vagy e-learning oldalán): 10 kredit 
• MOATSZ által szervezett sportági tudományos kutatásban való részvétel (ha 

ugyanazon kutatásban, ugyanazon a helyszínen többen is közreműködnek, akkor a 
megszerezhető pontok arányosan megoszlanak) 

o adatszolgáltatóként, kísérleti terepet szolgáltatva: 6 pont 
o kutatóként: 12 pont 

• A MOATSZ e-learning oldalán online kurzusok sikeres elvégzése: a megszerezhető 
kreditek a kurzus nehézségi fokától függenek, a megszerezhető kreditpontok 
mértékéről az e-learning oldalon a kurzusnál lehet tájékozódni 

• A MOATSZ tananyagfejlesztő szakmai csoportjában való részvétel (ha többen 
dolgoznak egyazon témán, akkor a kreditpontok arányosan eloszlanak): 

o online kurzushoz tananyag elkészítése: 15 kredit 
o online kurzushoz vizsgasor elkészítése: 8 kredit 

• Külföldi tanulmányúton, továbbképzésen való részvétel (a tanulmányútról vagy 
továbbképzésről beszámolót kell készíteni, a megszerezhető kreditpontokat a 



tanulmányút jellegétől függően előre határozza meg a MOATSZ, a résztvevő 
előzetesen kell tájékoztassa a MOATSZ-ot az ezen való részvételi szándékáról) 

• Valamely korosztályos vagy felnőtt válogatott edzőtáborában való részvétel (nem 
a MOATSZ alkalmazásában álló edzőkre vonatkozik, a részvételt az adott válogatott 
edzőjének írásban kell igazolnia): 

o 1 nap (minimum 2 edzés): 2 kredit 
o 2-3 nap (minimum 4 edzés): 4 kredit 
o 4 vagy több nap: 6 kredit 

• Hospitálás a MOATSZ által kijelölt edzők valamelyike mellett: minden 10 
alkalommal 2 kredit 

 
A konferenciák lehetnek a MOATSZ által, vagy bármilyen más sportszervezet által 
szervezett konferenciák. 
Ha a konferenciát nem a MOATSZ szervezi, akkor részvétel esetén a résztvevőnek előzetesen 
tájékoztatnia kell a MOATSZ-ot a konferenciáról, programot kell küldenie a konferencia 
tartalmáról és a MOATSZ ez alapján határozza meg, hogy hány kreditpontot ismer el a 
konferencián történő részvétellel. 
A MOATSZ által szervezett konferenciák kreditpont értékei az elődadásoktól függően 
eltérőek lehetnek, ezt a MOATSZ a konferenciák meghirdetésekor előre közli. 
A MOATSZ által szervezett kisebb konferenciák 1 vagy 2 előadásból állnak, időpontjuk 
hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, vagy olyan napra, amikor már nincsen 
versenyszezon. Preferált időpontok egy-egy 1,5 órás előadásra a többnapos versenyhétvégék 
esti órái, amikor az edzők zöme egyébként sem menne haza és így lehetőség nyílik plusz 
anyagi áldozat nélkül is szakmai konzultációra, előadásokra. 
 
Szakcikk készítésekor a MOATSZ által előzetesen közzétett tartalmi és formai 
követelményeket szükséges betartani. A cikket a MOATSZ tananyagfejlesztő csoportja 
vakon, két lektorral lektoráltatja és dönt annak megjelentetéséről, ha szükséges akkor a 
javításokról vagy nem megfelelő színvonal esetén elutasításáról. Ezzel a lehetőséggel olyan 
szakmai anyagok is születhetnek – a megfelelő lektorálást követően – amelyeket nem a 
MOATSZ és szakemberei készítenek el hivatalosan, hanem a sportágban működő 
szakemberek, így növelve a hazai asztalitenisz tudásbázisát. 
 
A MOATSZ által évente egy alkalommal megrendezett országos sportági konferencia 
egy napos vagy akár egész hétvégés esemény, amely elméleti és gyakorlati oldalról is több 
előadó előadását foglalja magában. Időpontja az országos versenynaptárban is szerepel, olyan 
hétvégi időpontban van, amikor semmilyen más hivatalos MOATSZ vagy nemzetközi 
esemény nincsen. 
 
A MOATSZ által évi 1-1 alkalommal a különböző régiókban megrendezett regionális 

sportági konferenciák egy vagy fél naposak, 1-3 előadásra kerül sor (lehetnek az országos 
sportági konferencián, vagy más konferencián elhangzott előadások). Időpontja hétvégi nap, 
lehetőség szerint olyan nap, amikor az adott régióban nincsen verseny vagy az adott régió 
edzői minél kisebb számban érintettek valamilyen MOATSZ versenyen. (Régióvezetők 
véleményének kikérése az időpontról és helyszínről fontos, preferáltak a MOATSZ UP 
Centrumai helyszínként. A konferencia összeköthető regionális edzőtáborral.) 
 
A MOATSZ által szervezett tudományos kutatásokhoz feltétlenül szükséges megfelelő 
kutatási terep, résztvevő sportolók vagy egyéb sportági érintettek. Az ezekben történő 
részvétel a bevonódás jellegétől függően ad kreditpontokat. Ilyen kutatások lehetnek pl.: 



• nyomon követéses vizsgálatok (antropometria, fizikai képességek, technikai 
képzettség rendszeres mérése) 

• menedzsment központú kutatások, kérdőívek kitöltése, piackutatások 
• mozgásprogramok (iskolai, szabadidősport, fogyatékkal élők sportja, versenysport) 

hatásának tesztelése 
Adatszolgáltatónak az minősül, aki megszervezi és biztosítja a hiteles adatok felvételéhez 
szükséges mintába bevont megfelelő létszámot (a létszám a kutatás jellegétől függ, nem 
határozható meg előre), gondoskodik a felvett adatok eljuttatásához a kutatókhoz. 
Kutatónak az minősül, aki szakszerű módon felveszi az adatokat, rögzíti azokat a kutatás 
lefolytatásához szükséges formában elektronikusan, elemzi az adatokat, kiértékeli az 
eredményeket és szakmai anyagot készít a kutatás eredményeiből. 
 
A MOATSZ számára új oktatási felületet, online platformot (e-learning) kell létrehozni, 
hogy azok számára is elérhető legyen a sportágban szükséges naprakész tudás, akik 
személyesen nem tudnak részt venni előadásokon. 
A tananyagok létrehozásában a MOATSZ tananyag-fejlesztési csoportja, a SZEB és a 
kreditpontokat megszerezni akaró, cikkeket író edzők vesznek részt. 
Egy kurzus teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden tananyagot végigolvasta az 
edző és a kurzus zárásaként a tesztet az ott meghatározott mértékben sikeresen teljesítette, a 
kurzus értékelő tesztjét kitöltötte. 
A kialakítandó kurzusok típusai: 

• Írott tananyagok, leckékre, témakörökre bontottan 
• Videós oktatóanyagok, ahol a résztvevőnek a videón különböző dolgokat kell 

megfigyelnie, a kurzus oktatójával pedig interaktívan kapcsolatot tart a kurzus végzése 
közben, (pl. mozgáselemzés, taktikai elemzés) 

• Konferenciákon elhangzott előadások írásos vagy videón rögzített anyaga 
 
A MOATSZ tananyagfejlesztő szakmai csoportjának tagjaira a SZEB tesz javaslatot. A 
csoportban való részvétel csak akkor ér kreditpontot, ha a tag valóban aktívan közreműködik 
a tananyagfejlesztésben. A csoport tagja minden alkalommal jogosult a kreditpontok 
jóváírására, ahányszor részt vett 1-1 kurzus fejlesztésében. 
 
A korosztályos vagy felnőtt válogatottak edzőtáborában az edző a 3 éves licenc-
érvényességi időszak alatt több alkalommal is részt vehet, ebben az esetben annyiszor kell 
beszámolni a krediteket, ahányszor részt vett a táborokban. A napi bontások egybefüggő 
időszakokat jelentenek, amelyeket egy huzamban, de legalábbis egy edzőtábor keretében kell 
teljesíteni. 
 
A hospitálást a MOATSZ által kijelölt edzők mellett lehet elvégezni, törekedni kell az edzők 
kiválasztásánál a jó területi lefedettségre, a megfelelő szakmai tapasztalat meglétére. 
Hospitálást csak legalább Top licenccel rendelkező edző mellett lehet végezni. 
 
A MOATSZ által szervezett edzői továbbképzéseken való részvétel és az e-learning portálon 
a kurzusokra való jelentkezés ingyenes. 
 
Motiválás az edzői továbbképzéseken való részvételre 
 
A licenc rendszer alapjául a megszerzett edzői bizonyítványok szolgálnak. Ezért első lépés a 
rendszerben részt venni akaró edzők képzettségi szintjeit igazoló dokumentumok bekérése. 



Az így létrejött adatbázisban szükséges vezetni a különböző kreditpontok megszerzésének 
folyamatát, nyilván kell tartani, hogy az adott edzőnek egy két éves periódusban mennyi 
kreditet kell összegyűjtenie – és mennyi az amit már összegyűjtött – a licenc-szintjének 
megtartásához. 
A 2 éves periódusok végén, amikor a licencek megújításra kerülnek, akkor nyilvános 
adatbázisban, a MOATSZ honlapon jól látható helyen el kell helyezni a MOATSZ által 
nyilvántartott és elismert licenccel rendelkező edzők névsorát és minősítésüket. Ennek célja 
kettős elsősorban erkölcsi jellegű: 

• egyrészt jelentsen rangot MOATSZ által elismert edzőnek lenni, az edzők 
használhassák a „MOATSZ által elismert edző” titulust 

• másrészt, ha valaki klubot vagy edzőt keres magának, akkor tájékozódhasson, hogy 
milyen képzettségű edzőhöz tud fordulni – ami természetesen a magasabb képzettségű 
edzőket helyezi előtérbe 

 
Amikor egy edző első alkalommal bekerül a Top vagy a Master kategóriába, akkor 
ünnepélyes keretek között kerüljön elismerése a tevékenysége. Ha valaki kiesik a két említett 
kategóriából, majd később visszakerül, akkor ez már nem érvényes. Ha valaki igazolhatóan 
több évig szünetelteti edzői tevékenységét, vagy külföldön folytat edzői tevékenységet, akkor 
egyéni elbírálás alapján a SZEB határoz arról, hogy új magyarországi szerepvállalása esetén 
melyik kategóriába kerül besorolásra. 
 
Az edzők erkölcsi elismerése és motiválása mellett szükséges, hogy klubjaik és ő maguk is 
anyagilag motiváltak legyenek az edzőképzésben történő részvételre. Ezért a képzéseken való 
részvétel költségét minimálisra kell csökkenteni számukra. 
Emellett a MOATSZ által kiírt pályázatokon – különböző szintű pályázatoknál eltérő 
kritériumszinttel – kötelező kritériumként kell megadni megfelelő licenccel rendelkező edzők 
számát. Vagy hasonló módon a pályázatot megelőző bizonyos időszakban a pályázó klub 
edzői által megszerzett minimális kreditmennyiséget. 
A nem pályázati úton elnyerhető támogatásoknál is feltételül kell kikötni a megfelelő edzői 
végzettségeket. (pl. UP pontverseny) Edzői bértámogatások részben eredményesség, részben 
licenc alapján történjenek. (pl. nem klubok kerülnek támogatásra bérkifizetésben, hanem 
konkrét személyes a licencüknek megfelelően) 


