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1. A SZEB ügyrendjének, működési szabályainak kialakítása 

 
A SZEB nem választott tagjaiból alelnököt. Lajtai Kristófot a Bizottság titkárául nevezte ki. 
Dr. Paár Dávid előzetes előterjesztést tett a SZEB működési rendjére és tevékenységi körére 
vonatkozóan (lásd 1. Melléklet). 
A téma tárgyalásakor az alábbi javaslatok merültek fel ehhez kiegészítésként: 

• a SZEB üléseire a MOATSZ Szakmai Alelnökét hívja meg, amennyiben ilyen tisztség 
nincsen, vagy betöltője akadályoztatva van, akkor az Általános Alelnököt. 

• a nyilvános bizottsági ülésekre a nem bizottsági tagoknak előzetesen jelezniük kell 
részvételi szándékukat, továbbá a nem bizottsági tagoktól származó előterjesztéseket 
írásban előre jelezni kell a SZEB elnökének. Emellett az előterjesztéssel élő nem 



Bizottsági tagok személyesen, a bizottsági ülésen képviseljék álláspontjukat az 
előzetes írásos jelzésen felül. 

• a SZEB ülései igazodjanak a MOATSZ Elnökségének előre ütemezett üléseihez és az 
ott tárgyalandó szakmai témákhoz, amelyről kérjen tájékoztatást a SZEB elnöke a 
MOATSZ főtitkárától 

• a SZEB tagjai számára legyen kötelező a részvételi arány éves szinten 70%-ban, 
amennyiben valaki ezt nem teljesíti, akkor az a bizottságból való automatikus kizárást 
vonja maga után 

• első lépésben a SZEB a nyári menetrendjét dolgozza ki, majd a későbbiekben pedig a 
szezon során az ülések rendjét lehet igazítani akár a megrendezett országos 
versenyekhez is 

• a nyilvános ülések témái, időpontjai és helyszínei előre legyenek nyilvánosságra 
hozva, hogy arra a sportág szereplői felkészülhessenek 

• a hivatalos bizottsági levelezésekre a SZEB email címe használandó 
(szeb@moatsz.hu) 

• a MOATSZ által szervezett edzőképzések hátterét rendezni és egyértelműen definiálni 
szükséges (kreditpontok kérdése) 

• a válogatottak szakmai stábjára vonatkozóan a döntési jogok a szakág-vezetőket 
illetve az Elnökséget illeti meg, a SZEB véleményező jogkörrel rendelkezik 
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figyelembevételével Dr. Paár Dávid elkészíti a működési rendre vonatkozó módosított tervet, 

amelyet körbe küld a SZEB tagjainak, és a soron következő SZEB ülésen még lehetőség 

lesz ezeknek a megvitatására és lezárására. 

 
2. Utánpótlás korú versenyzők versenyrendszerének átalakításának szükségessége 

 
A versenyrendszer átalakításának szükségességét jelzi, hogy túl sok a halasztás, azaz túl sűrű 
a versenynaptár. Emellett több teret kellene adni a felkészülésnek, az lenne az ideális, ha az 
egyes felkészülési időszakok lezárásaként a versenyek egyfajta kontrollt jelentenének az előző 
időszakban elért fejlődésre és a következő felkészülési periódus feladataira vonatkozóan. Éves 
szinten az utánpótlás korosztályok számára több, mint 30 verseny van. Túl sokat 
versenyeznek a gyerekek a minőségi felkészülés helyett, emellett a versenyek egyébként is 
túlzottan belterjesek, rendszerint ugyanazokkal mérkőznek a gyerekek. Kérdéses, hogy ez, 
vagy inkább több minőségi edzés az, ami több fejlődést eredményez. Az egyéni és csapat 
versenyrendszer lebonyolítása a nemzetközi versenyek figyelembe vételével szinte lehetetlen. 
 
Potenciálisan távlatilag felmerülő javaslatok a probléma kezelésére: 

• Egy lehetséges felmerülő megoldás lenne az UP versenyrendszerben a Húszak és a 
TOP12 bajnokság összevonása TOP16 versennyé, amely 3 hétvégét szabadítana fel a 
versenynaptárban. 

• Újonc, serdülő és ifi OB ne essen egy hétvégére, mert ez hatalmas torlódást jelent a 
játékosok számára, legyen az újonc és a serdülő OB egy hétvégén (beleértve az U12 
korosztályt is), valamint az ifi és az U21 OB is egy hétvégén legyen. 

• A felnőtt TOP12 kvalifikációt is érdemes lehet megszüntetni a jövőben. 
• A kötelező válogatott edzéseknek legyen helye a versenynaptárban. A hétvégi 

összetartások megoldhatnák többek között a kommunikáció javítását a válogatott és a 
klubedzők között. 



• Egy-egy duplaforduló is indokolt lehet a CSB-k esetében. Meg kell határozni a 
rendező elveket annak tekintetében, hogy mi jelentsen prioritást a CSB lebonyolítással 
kapcsolatban.  

• Meg kell állapítani a szükséges versenyek számát korosztályonként, továbbá a 
versenyek minőségét kell növelni – megfelelő mennyiségű és minőségű mérkőzés 
legyen biztosítva minden játékos számára. 

• Pályázati rendszert kell kidolgozni, hogy milyen versenyekre lehessen majd pályázni 
egész éves tekintetben. 

• Azt kell megvizsgálni, hogy egy Húszak vagy egy hagyományos ranglistaverseny 
lebonyolítási módja fejleszt-e jobban. 

• Idejében előre kell a versenyek részletes versenykiírásait megjeleníteni, hogy 
tervezhető legyen a klubok számára (szállásfoglalás, utazás stb.). 
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bizottság nem nyúl bele, szükséges előzetes javaslatokat összegyűjteni a SZEB tagok 

részéről. Az ülésen a SZEB az aktuális versenynaptár tervezetét véleményezi, és a következő 

SZEB ülésen a versenyrendszer témáját tárgyalja a SZEB tagok előzetes javaslatai szerint. 

A következő ülésre a tagok előzetesen küldjék meg javaslataikat a versenyrendszer minőségi 

és mennyiségi paramétereire vonatkozóan. (versenyek száma, lebonyolítási mód, terhelés 

mértéke stb.) Ezt követően a versenyrendszer kérdését széles körű sportági vitára bocsátja a 

SZEB. 

Minden SZEB tag előzetesen június 22-ig, beküldi a javaslatait a többi tag számára és a 

SZEB hivatalos email címére. (szeb@moatsz.hu) 

 
3. 2016. évi versenynaptár véleményezése 

 
A SZEB által elkészített versenynaptár véleményezés során felmerült szempontok: 

• A felnőtt EB előtt a válogatottak számára nem jelent ideális felkészülést, ha három 
Extra Liga forduló van a megelőző 10 nap során. 

• A Reménységek kupájának helyszíne várhatóan az Ormai csarnok lesz, a versenyen az 
újonnan leigazolt játékosok indulhatnak el. 

• Augusztus 27-re kerüljön be a versenynaptárba a Ligák Kupája döntője. 
• Szeptember 24-25-i hétvégén a szekszárdi országos felnőtt ranglistaverseny 

időpontjában ne legyen NBI-es ranglistaverseny. 
• Október 30-31-i hétvégén a Vörsas Kupával párhuzamosan ne legyen forduló a CSB-

ben, továbbá a felnőtt és az ifi versenyszámok időrendje legyen felcserélve. 
• Az ifi, serdülő és felnőtt TOP12 időpontjainak kitűzésekor figyelembe kell venni a Ifi 

VB időpontját, Felnőtt TOP12 ne hétköznap legyen teljes egészében. 
Szily György egyeztet a Szekszárdon rendezendő versenyek esetében a sportcsarnok 
rendelkezésre állásáról. Lajtai Kristóf egyeztet az Orosházán megrendezésre kerülő verseny 
esetében a sportcsarnok rendelkezésre állásáról. 
A SZEB által javasolt versenynaptár tervezetet a MOATSZ honlapjára szükséges kitenni, 
mihamarabb, hogy a sportági szereplők véleményezhessék. 
A versenynaptár aktualizálásának és MOATSZ honlapra kihelyezésének felelőse Lajtai 
Kristóf. 
 

4. Heraklész kerettag játékosok egyidejű átigazolásának és kölcsönadásának 
kérdése 

 



A Both testvérek a MALÉV-ból a BVSC-be igazolnak át. Játéktudásuk az NBI-es CSB-
szereplést indokolja, azonban a BVSC-nek nincsen NBI-es csapata jövőre, így szükséges 
lenne őket kölcsön adni, amelyet a jelenlegi szabályok nem tesznek lehetővé. Ez a probléma 
nem előzmény nélküli az utóbbi időben, és ezen játékosok érdekében szükséges egy átfogó 
megoldás. 
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Elnökségének, hogy fogadjon el olyan szabályt, miszerint a Heraklész kerettag utánpótlás 

korú versenyzők esetében legyen lehetőség arra, hogy átigazolással egyidejűleg kölcsönadás 

is megvalósulhasson, azaz ne kelljen a Szabálykönyv 9.5-ös pontját alkalmazni az 

esetükben – miszerint „Kölcsönadni azt a sportolót lehet, aki a kölcsönadást megelőző teljes 

bajnoki évben sportegyesületének igazolt és versenyengedéllyel rendelkező sportolója volt.” 

 
5. Utánpótlás korú játékosok átigazolása és az ezzel kapcsolatos nevelőegyesületi 

kárpótlás 
 
A jelenlegi átigazolási szabályzatban foglalt, a nevelőegyesületek kárpótlására vonatkozó 
rendelkezések méltatlanok a nevelőegyesületek szempontjából. Fontos figyelembe veendő 
szempont az azonnali anyagi kárpótlás, továbbá az átigazolt játékosok által az utánpótlás 
pontversenyben az átvevő klub számára megnyert egyesületi pontok bizonyos időszakig 
történő átirányítása a nevelő egyesület számára. A jelenlegi rendszer kapcsán a későbbiek 
során tájékozódni kell arról, hogy milyen jogi lehetőség áll rendelkezésre anyagi jellegű 
kárpótlásra a nevelőegyesületek számára. 
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Herendi Iván előkészít egy tervezetet az átigazolással kapcsolatos új szabályok 

megalkotására, amelyet a SZEB a következő ülésén tárgyalni fog. 

 
6. Extra Ligával kapcsolatos előterjesztés a Statisztika részéről 

 
A Statisztika csapata az előző szezont a 9., kieső helyen zárta az Extra Ligában. Előzetes 
információk alapján úgy tűnik, hogy lesz olyan csapat, amely jogosultsága ellenére nem fog 
nevezni a bajnokságra. A Statisztika csapatában utánpótlás korú játékosok szerepelnek, akik a 
Heraklész keret tagjai. Szakmai szempontból indokolt, hogy ők az Extra Ligában 
szerepeljenek. Előterjesztésében a Statisztika azzal él, hogy ebben az esetben helybetöltő 
nélkül maradhasson az Extra Ligában. 
Korábban hasonló indokkal a WINK AC kapott lehetőséget az Extra Ligában történő 
indulásra. 
 
5/2016.06.14 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: A SZEB sportszakmai 

szempontból javasolja, hogy tekintettel az utánpótlás korú játékosok töretlen fejlődésére, a 

MOATSZ Elnöksége tegye lehetővé, hogy a Statisztika csapata – amennyiben kevesebb 

csapat nevez az Extra Ligára, mint ahány csapatnak arra jogosultsága van – helybetöltő 

megrendezése nélkül lehessen tagja az Extra Liga mezőnyének. A SZEB kéri a MOATSZ 

Elnökségét, hogy vizsgálja meg ennek lehetőségét a versenykiírás és egyéb jogi lehetőségek 

figyelembe vételével. 

 
7. Labdaválasztás a MOATSZ által rendezett első osztályú ranglista versenyekre 

 



A JOOLA kivonja a Super-P 40+ labdát a piacról és hosszú távon a JOOLA Flash labdát 
fogja forgalmazni. 
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MOATSZ az országos ranglistaversenyeken a JOOLA Flash labdát használja, de 

amennyiben a rendezést elnyerő egyesület szeretné más labdával rendezni a versenyt, akkor 

erre legyen lehetősége. 

 
8. MOB felé benyújtandó sportszakmai és pénzügyi terv 2017-re 

 
A MOB számára a MOATSZ-nak be kell nyújtania a támogatások elnyeréséhez egy részletes 
szakmai és pénzügyi tervet. Ennek eredeti határideje 2016. június 15., mely határidőre a 
MOATSZ hosszabbítási kérelmet fog benyújtani. A SZEB megkapta mintául a tavalyi, 2016-
os anyagot. Az anyag áttanulmányozására az ülésen nem állt rendelkezésre megfelelő 
technika és idő. 
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támogatáshoz beadott szakmai és pénzügyi tervet Lajtai Kristóf kiküldi a bizottsági 

tagoknak emailben. Ez alapján az anyag alapján tesznek a SZEB tagjai javaslatokat a 

2017-es anyag elkészítéséhez. Dr. Paár Dávid egyeztet a Főtitkárral, hogy mi lesz a MOB 

felé történő benyújtás időpontja, amelyhez igazodva kerül kitűzésre utólagosan a SZEB 

tagok általi vélemények megküldési határideje. 

 
9. Új versenyengedélyek bevezetése 

 
A MOATSZ plasztik kártyás versenyengedélyek bevezetését tervezi, amely kedvezményeket 
biztosít számos elfogadó helyen. A tervek alapján ezek érvényessége három évre szólna, mint 
a mostani, a mostani áron. Az új kártya vonalkódos formában egyidejűleg a MOATSZ 
adatbázisa alapján nyilván fogja tartani a sportorvosi érvényességi idejét is. Az alap plasztik 
kártyák megrendelését mihamarabb meg kell tennie a MOATSZ-nak, mivel az engedélyek 
lejárnak, ezek elkészítése 4 hét. Az alapkártyák megérkezése után a személyre szabott kártyák 
elkészítésének ideje már csak 3 nap. 
 
Az utánpótlás-nevelő munka alulfinanszírozottságának megszüntetésének egyik módja lehet a 
versenyengedélyek éves szinten történő megújítása. A befolyó összeget utánpótlás-nevelésre 
lehessen fordítani. 
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kártyák bevezetését. Továbbá javasolja, hogy a versenyengedélyek megújítása évente 

történjen, amely befolyó összegből az utánpótlás nevelésre fordított alapot növelje meg a 

MOATSZ. 

 
10. A SZEB üléseinek jövőbeni témái 

 
a) Vladimir Samsonov előterjesztése alapján a szoftok szivacsának vastagságában lenne 

változás. Felmerült, hogy a MOATSZ Samsonovnak felajánlhatná, hogy egy kutatást 
végez az EB alatt a kieső játékosokkal a témában. Kérdés, hogy mely gyártókkal 
kellene együttműködni, és milyen legyen ez a kutatás. 
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tud foglalkozni, ha részletesebb tájékoztatást kap az ügyben. Dr. Paár Dávid további 

információkat gyűjt be a Főtitkártól a témával kapcsolatban. 

 
b) Kompozit fa kérdése: az ITTF kongresszuson szavazás volt a fák anyagának 

megváltoztatásával kapcsolatban. Kérdés, hogy a MOATSZ hogyan alakítsa ki a 
koncepcióját a kompozit fával kapcsolatban, szükséges-e ehhez kutatást végezni 
valamely gyártó bevonásával? 
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később tud foglalkozni, ha részletesebb tájékoztatást kap az ügyben. Dr. Paár Dávid 

további információkat gyűjt be a Főtitkártól a témával kapcsolatban. 

 
c) Utánpótlás-fejlesztési programtervezet: A korábban létrehozott ad-hoc bizottság által a 

MOATSZ Elnöksége számára összeállított utánpótlás-fejlesztési operatív programot 
mihamarabb véleményeznie kellene a SZEB-nek, valamint azt követően a sportági 
szereplőknek. 

 
11/2016.06.14 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: Dr. Paár Dávid egyeztet 

a szövetség vezetésével, hogy az ad-hoc bizottság által készített utánpótlás-fejlesztési 

koncepció előterjeszthető-e már a SZEB elé. Amennyiben igen, akkor kiküldésre 

kerül az anyag a SZEB tagjainak és a SZEB mihamarabb felveszi napirendi pontjai 

közé annak tárgyalását. 

 
 
A következő SZEB ülés időpontja és helyszíne: 
2016. június 27. (hétfő) 17.00, Magyar Sport Háza 
 
 

 Dr. Paár Dávid s.k. 

 jegyzőkönyvvezető 

 

A jegyzőkönyvet a SZEB minden tagja hitelesnek ismerte el. 

 

 
  



Melléklet 1. A SZEB működési rendjére vonatkozó előzetes előterjesztés tartalma 
 
Javaslatok a működés rendjére: 
 

• A Bizottság egyaránt tarthat nyilvános és zárt üléseket. A Bizottság nyilvános ülésein 
bármely, az asztalitenisz sportban tevékenykedő szakember tanácskozási joggal részt 
vehet. 

• A bizottság elnöke, vagy tagja tisztségéről a szövetség Elnökségéhez benyújtott 
írásbeli lemondással mondhat le. 

• A bizottság üléseire meg kell hívni a MOATSZ általános alelnökét, aki tanácskozási 
joggal vesz részt az üléseken 

• A bizottság köteles éves tevékenységéről írásos jelentést adni az Elnökség részére 
• A Bizottság üléseit a Bizottság elnöke vezeti, a Bizottság üléseiről jegyzőkönyv 

készül, melyet két, az ülés elején előre megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyv 
hiteles elkészítése érdekében a szakbizottsági ülésekről hangfelvétel készül. Az 
elkészült jegyzőkönyveket a Bizottság a MOATSZ honlapján nyilvánosságra hozza. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelenlevők körét, a tárgyalt napirendi pontokat, az 
üléseken történt szavazások eredményeit és a megfogalmazott állásfoglalásokat, 
javaslatokat. Ennek elkészültéért a Bizottság elnöke és titkára felelős. Az ülések 
jegyzőkönyveit a szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

• A Bizottság ülését az elnöknek minimum két havonta össze kell hívnia, azonban 
szükség esetén erre sűrűbben is mód van. 

• Ülésterv kialakítása: konkrét időpontokban előre meghatározva és ütemezetten? vagy 
alkalmi jelleggel? pl. versenyek időpontjában? Az ülések időpontjai és tervezett témái 
előre nyilvánosságra legyenek hozva. 

• A bizottság tagjai a bizottsági üléseken kívül írásos formában, emailben folytatnak 
hivatalos kommunikációt. Sürgős kérdésekben lehetőség van emailen történő 
szavazásra, amely szavazatokat a Bizottság hivatalos emailcímére kell megküldeni. A 
szavazatok összesítését az elnök és a titkár végzik és a Bizottság tagjait arról értesítik. 
Az ilyen módon keletkezett írásos véleményeket a titkár archiválja. 

• A Bizottság igyekszik a hazai asztaliteniszben tevékenykedő összes szakember 
véleményét munkája során integrálni, ezért amennyiben a lehetőségek engedik, akkor 
az előzetesen tárgyalni kívánt témákkal kapcsolatban – amelyek széles kört érintenek 
– előzetes véleményeket kér be a szakemberektől. A sportágban tevékenykedőket 
emailben értesíti a Bizottság elnöke és titkára ezekről a témákról és az ülést 
megelőzően lehetőséget ad egyéni vélemények megfogalmazására, amelyeket az elnök 
tár Bizottság elé. 

 
Javaslatok a tevékenységi körre: 
 

• sportszakmai szempontból véleményezi azon Elnökség elé kerülő javaslatokat, 
előterjesztéseket, melyeket az Elnökség a Bizottsághoz utal 

• önálló sportszakmai javaslatokat fogalmaz meg az Elnökség számára 
• javaslatokat dolgoz ki a válogatási elvekre és a válogatott keretek összeállítására 

vonatkozóan 
• véleményezi a válogatott keretek személyi összetételét, felkészülési programjaikat, 

edzésterveiket 



• előzetesen véleményezi az olimpiai, valamint a világ- és Európa-bajnokságokon való 
részvételre vonatkozó előterjesztéseket, továbbá az azokon történt szereplésről szóló 
beszámolókat 

• egységes oktatási alapelveket, szakmai programokat dolgoz ki, a sportágban 
tevékenykedő edzők számára szakanyagokat készít az utánpótlás-nevelés, a 
kiválasztás módszereiről, az edzéstervekről, a világversenyek tapasztalatairól, továbbá 
mintaedzéseket, élménybeszámolókat szervez a szakosztályokban foglalkoztatott 
edzők számára 

• javaslatot tesz a sportágban foglalkoztatott edzők képesítési és továbbképzési 
követelményeire 

• segítséget nyújt és együttműködik az edzők képzését végző intézményekkel 
• nemzetközi továbbképzési kapcsolatokat létesít, fenntartja és kihasználja azokat, 

javaslatot tesz nemzetközi edzői tanfolyamokon, tapasztalatcseréken való részvételre 
• figyelemmel kíséri a sportág versenyrendszerét, valamint a sportági szabályzatokat, 

elemzi azok tapasztalatait, és szükség szerint javaslatot tesz módosításukra 
• figyelemmel kíséri a nemzetközi versenynaptárat és véleményezi az országos felnőtt 

és utánpótlás versenynaptár tervezetét 
• javaslatokat dolgoz ki a verseny-, utánpótlás-, és szabadidősport rövid-, közép- és 

hosszú távú programjaival kapcsolatban 
• kidolgozza és nyomon követi az utánpótlás minősítési szabályzatokat 
• kidolgozza a ranglista pontszámítási szabályzatra vonatkozó javaslatokat 
• erőfeszítéseket tesz az edzői munka elismertségének növelésére 
• véleményezi a szövetségi kapitányi posztra és egyéb sportszakmai pozíciókra kiírandó 

és azt követően az arra beadott pályázatokat, a mesteredzői címre, felterjesztett 
kérelmeket 

• véleményezi a szövetség által kiírandó sportszakmai témájú pályázatokat valamint az 
azokra beérkezett pályázati anyagokat 

• véleményezi a központi költségvetési támogatásokhoz benyújtandó szakmai anyagokat 
sportszakmai szempontból, valamint a központi költségvetési támogatások 
felhasználásával kapcsolatban sportszakmai véleményt fogalmaz meg 

• ellátja mindazokat a további feladatokat, amelyekkel az elnökség, illetve a közgyűlés, 
elnök, vagy az ügyvezetőség megbízza 

 


