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Működés- és Szervezetfejlesztési projekt részletes bemutatása 

A korábbi sportágfejlesztési projektek során kialakított szervezeti struktúra képes a szövetség napi 

feladatainak megfelelő ellátására és a szövetségre vonatkozó sportágfejlesztési program, valamint a további 

programok koordinálására, adminisztrációjára. A kialakított szervezetet a 2020-as évi világjárvány 

maximális erőpróbának tette ki, hiszen a sport projektjeink egy része nem vagy csak részben tudott 

megvalósulni, csökkentett támogatás mellett, ugyanakkor az adminisztrációs terhek nem csökkentek. 

Sajnos a munkavállalói létszámot ennek ellenére csökkentenünk kellett, de terveink szerint a 2021-es év 

már tavaszra a szokásos sport projektek reaktiválását hozhatja, melynek a szervezet mostani struktúrája 

szakszerűen eleget tud tenni. A szervezet megtette a szükséges lépéseket a pandémia ideje alatt eszköz 

beszerzéssel és a home office rendszer kialakítással, hogy a fenntartható sportélet működtetése ne 

szenvedjen semmilyen téren hiányt, ez egy elhúzódó világjárvány esetében is tovább működtethető. 

További fő feladataink közé tartoznak olyan fejlesztések megvalósításai, amellyel a szövetség működése 

hatékonyabbá vagy eredményesebbé tehető. 

Ennek érdekében a szövetségi iroda alkalmazottainak bérköltségét, könyvelési, IT, kommunikációs, és jogi 

szolgáltatásokat, valamint a szövetségi iroda működésévével kapcsolatos beszerzéseket kívánjuk a 

projektből finanszírozni. Már 2020-ra terveztük, de csak részben tudtuk megvalósítani a világjárvány miatt, 

így 2021-ban szeretnék teljes mértékben tovább vinni az ún. Ponger-rendszer fejlesztési tervet, amely az 

évtizedek óta használt mára már szinte teljesen elavult ranglista és nevezési rendszert váltaná fel.  

A Global Home of Table Tennis pályázat előrehaladott állapotba került, sajnos azonban az ITTF a 

COVID helyzetre és a jövő évi választásokra tekintettel elhalasztotta a döntést. De a MOATSZ szoros 

együttműködésben a Magyar Kormányzat illetékes szervezeteivel, szakmai tanácsadóként, partnerként a 

Testnevelési Egyetemmel együttműködött az elmúlt hónapokban és továbbra is közreműködik a pályázat 

elkészítésében, amely annak ellenére lényegében végleges állapotába elkészül decemberben, hogy a 

döntést későbbre halasztották. És ezzel egyidejűleg a szövetség jogi átvilágítása is elindult és zajlik. Egy 

ilyen nemzetközi pályázat elnyerése a Magyar Asztalitenisz Szövetség számára a hosszabbtávú fejlesztési 

célok megvalósulását tenné lehetővé. A pályázaton való részvételt és esetleges győzelmi esélyt 

megalapozhatja a 2019-ben szakmai és sportdiplomáciai szempontból egyaránt sikeresen lebonyolított 

világbajnokság, továbbá erősítheti azt a TF-hoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések, amely 

Sporttudományos Központként, szakmailag még megalapozottá és komplexebbé teheti pályázatunkat 

A versenyekre szükséges sporteszközök beszerzésének tárolását egy raktár helység bérlésével tudjuk 

megoldani. Egy kisebb beruházást is tervezünk, az elavult, évek óta elhasználódott pihenő ágyakat 

szeretnénk lecserélni ezzel biztosítva az edzőtábori zavartalan pihenést. Továbbá szükségessé vált tervezni 

a szállítási soron kiküldetés költséget, mert sokszor megoldhatatlan probléma az edzők, szakemberek 



utaztatásának biztosítása, illetve lényegesen nagyobb költséggel jár személy és áruszállítási vállalkozót 

megbízni ezen feladatok lebonyolításával. 

A Szövetség továbbra is fenn kívánja tartani a 2015. óta sikeresen havi rendszerességgel futó Asztalitenisz 

Magazinműsorát az M4 sportcsatornán. 

A projekt keretében az asztalitenisz sportot népszerűsítő marketingkampányokat (marketing és különböző 

kreatív tartalomgyártás) is szeretnénk lebonyolítani.   

 

MŰKÖDÉS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS PROGRAM 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEG (HUF) 

Adminisztratív és infrastruktúra személyzet bérköltsége, eseti 

megbízási díjak, Szociális hozzájárulás. 24 370 487 

Szövetségi iroda beszerzései 300 000 

Jogi szolgáltatás és szakértői díjak 6 532 000 

Bérleti díjak 8 660 000 

Kiküldetési költségek 200 000 

Könyvelés és IT szolgáltatás 10 012 000 

Marketing szolgáltatás 8 300 000 

Működési feltételekhez szükséges egyéb szolgáltatások vásárlása 

(telefon, postaszervezési) 
1 067 531 

Beruházások 500 000 

ÖSSZESEN 59 942 018 

 

 

Verseny és élsport támogatásának szakmai és működési feladatai projekt 

részletes bemutatása 

Jelen pandémiás helyzet korábban sosem tapasztalt megoldandó feladatokat hozott a Sportolók, 

Sportszakemberek és a Szövetség számára. Az utazási korlátozások miatt még mindig bizonytalan a 2021-

es év versenynaptára. 



Összeségében elmondható, hogy az olimpiai kvóták megszerzése szempontjából a magas szintű folyamatos 

felkészülés mellett a versenyeztetés, illetve a koronavírus okozta nehézségek kezelése lesz a lényeges és 

meghatározó. 

A 2021-es évet két részre lehet osztani sportszakmai szempontból: a 2020-as Tokió-i Olimpia és ezt 

megelőző időszak, azaz januártól augusztusig (8 hónap) – első időszak, valamint az Olimpia utáni időszak, 

azaz szeptembertől decemberig (4 hónap) – második időszak. Tudvalevő, hogy az Olimpia kiemelkedően 

fontos a sportág sportszakmai és anyagi szempontjából is, ezért a tervezés és az erőforrások elosztása 

leginkább az első időszakra koncentrálódik. A cél, a vegyespáros kvóta megszerzése, valamint egy darab 

férfi egyéni kvóta megszerzése a meglévő két női egyéni és csapat kvóta mellé. 

Januárban hazánkban kerül megrendezésre a 2021-es  Női Csapat EB selejtező - kör. Itt a célkitűzés, hogy 

első helyen kvalifikáljon a Női csapat.  A Férfi selejtezőket előreláthatóan februárban vagy márciusban 

rendezik. 

Február végén kezdődik a Csapat Világbajnokság, női vonalon a célkitűzés az első 20 csapat közé kerülni. 

A vegyespáros kvóta megszerzésére reális esély van a világranglistáról (legkésőbb júniusi), ezért a 

felkészülést és tervet az edzések folyamatossága mellett a vegyespáros versenyeztetése határozza meg. 

Márciustól júniusig bezárólag a fontos WTT versenyeken kell elindítani a vegyespárost, valamint a júniusi 

Európa-bajnokság is lényeges az Olimpián való kiemelés szempontjából. 

Az férfi egyéni kvóta megszerzésére nézve a kiemelt kvalifikációs (Európai és Világ) viadalokon és a 

Csapat Világbajnokságon való szereplés, valamint az azokra való megfelelő felkészülési körülmények 

biztosítása, illetve az ITTF új versenysorozata, a WTT versenyeken való részvétel bír kiemelkedő 

jelentőséggel. Az egyéni kvóta megszerzésére reálisan a júniusi világranglistáról van esély, ennek 

megszerzése kimagasló eredmény lenne. 

A júniusi Egyéni Európa-bajnokságon célkitűzés, hogy egyéniben a nyolcaddöntőig jussanak női és 

férfijátékosaink is, a kvótáért küzdő vegyespárosunk pedig a negyeddöntőig. Párosainkat is negyed- illetve 

nyolcaddöntőig várjuk. 

Az Olimpiát megelőző időszakban edzőtáborok vannak tervben. A válogatott és a kiemelt versenyzők az 

Ormai László Asztalitenisz Csarnokban készülnek, valamint a tervekben szerepel belföldi (Nyírbátor vagy 

Tata) és külföldi (Ochsenhauen, Stokerau) is. A Para Válogatott a Győri Arénában tartja az edzőtáborokat. 

Az asztalitenisz versenyszámok július 24-én kezdődnek az Olimpián. Vegyespárosunktól és a Női csapattól 

a nyolcaddöntő lehet reális elvárás, egyéniben a legjobb 32 közé jutás. 



A második időszak tervezése szempontjából a bizonytalanságot a WTT versenyek száma és helyszíne adja, 

hiszen ezt még nem hozta nyílvánoságra az ITTF. Ebben az időszakban fontos lesz a szeptemberi Csapat 

Európa-bajnokságon való szereplés, a folyamatos versenyeztetés, valamint a felkészülést biztosító 

körülmények és feltételek (emberi erőforrás, programok, tárgyi eszközök, módszerek) biztosítása a 2024-

es Párizsi Olimpiára való felkészülés jegyében. 

A pandémiás helyzet miatt már 2020 őszétől igen nagy hangsúlyt fektetett a szakmai stáb a mentális 

felkészülésre, így részletes pszichológiai felmérésen vettek részt a játékosok, 2021-ben pedig a folyamatos 

nyomonkövetés lesz feladat. Emellett teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok és videoelemzések is a szakmai 

terv része. 

Az asztalitenisz edzésmunka elengedhetetlen része a folyamatos  kondícionáló edzés, ezt magasan 

kvalifikált szakember felügyeli, emellett állandó edzőpartnerek segítik mindkét válogatott edzésmunkáját. 

Sportágunkban fogyóeszköz a labda és ütőborítás, a felnőtt és paraválogatottak munkáját tudjuk segíteni 

ezek megvásárlásával, illetve az erőnléti edzésekhez szükséges eszközökkel.  

A nemzetközi versenynaptár hiánya miatt jelen pillanatban a legfontosabb hazai versenyek (Budapest 

Bajnokság, Magyar Bajnokság, TOP 16, Para Országos Bajnokság) pontos idejét nem lehet meghatározni, 

de megrendezésük esetén a a szervezési költségek, bírói díjak költségei ebben a programban apnak helyet. 

Ősszel remélhetőleg beindul a versenyszezon, így ismét jelentős költséggel számolunk a két felnőtt és a 

para válogatott nemzetközi versenyeztetéséhez és utaztatásához kapcsolódóan. 

Végezetül zárásként ismét utalva a pandémiás helyzetre, 2020 októberétől  a felnőtt válogatottak és a velük 

szoros kapcsolatban lévő szakmai segítők részére biztosítja a Szövetség a rendszeres Covid-szűrést, ezt a 

gyakorlatot 2021-ben  sajnos a járvány enyhüléséig fenn kívánjuk tartani. A Szövetség által rendezett hazai 

versenyek előtt (Magyar Bajnokság, TOP 16), amire fontos, hogy a külföldi klubokban szereplő válogatott 

játékosok hazajöjjenek, ugyancsak biztosítja a Szövetség a kötelező tesztelést. 

 

VERSENY ÉS ÉLSPORT TÁMOGATÁSI 

PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 

ÖSSZEG (HUF) 

Edzők, erőnléti edző, sportmasszőr, koordinátor, 

edzőpartnerek bérköltsége, valamint az ezekhez 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 

18.838.200 



Felnőtt és paraválogatottak felkészítéséhez szükséges 

eszközök 
500.000 

Bérleti díjak 5.750.000 

Rezsi jellegű kiadások 3.000.000 

Szállítási, utazási költségek 7.133.000 

Egyéb szolgálatások (részvételi költség, biztosítás, 

edzőtáborok, doppingellenőrzés, Covid - tesztelés, 

diagnosztikai és pszichológiai mérések, sport szakmai 

szolgáltatások, versenybírói díjak) 

11.724.300 

Serleg, érem 150.000 

Összesen 47.095.500 

 

 

 

Utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai sportszakmai tartalmának 

bemutatása 

A 2021-es éves a személyi jellegű struktúráján a Szövetség nem kíván változtatni, ennek érdekében is 

továbbra is a fiú és leány szakágvezetők a sportigazgatóval és a válogatottat irányító edzőkkel közösen 

hozzák meg a legfontosabb szakmai döntéseket. A személyi kiadásokat illetően, továbbra is a 4 központi 

(legidősebb utánpótlás korosztályainké, ifjúsági és serdülő) tervezzük továbbra is itt tartani, az utánpótlást 

koordináló projektvezető bére, valamint az edzőpartnerek bére mellett (akik ebben a korban 

elengedhetetlenek az utánpótlás korú játékosaink felkészüléséhez) és egyéb sportszakemberek (masszőr, 

erőnléti edző) bérezését tervezzük ezeken a sorokon. 

2020-ban sikerült a KSI csarnok bevonásával tehermentesíteni bizonyos mértékben az Ormai Csarnokot, 

Győrben pedig elindítottuk akadémiai programunkat, ami jelentősen megnövelte az infrastruktúra bérleti 

költségeket. Továbbra is ezen létesítmények bérleti díja kerül betervezésre a költségvetésbe. Ezen soron 



vannak betervezve továbbá az egyéb MOATSZ rendezésű versenyek létesítménybérleti költségei. A bérleti 

díjak mellett a közüzemi költségeket is a támogatás terhére kívánjuk finanszírozni. 

Az utánpótlás szakágak 2021-es tervezete: 

Tekintettel a COVID-19 okozta helyzetre a tervezés során sok bizonytalan elemmel szembesült a Szövetség 

szakmai apparátusa. Alapvetően a vakcina elterjedése és a járványhelyzet alakulása a jövő évben 

szignifikánsan befolyásolja a terveket.  

Fontos változás, hogy az ITTF a következő évre az alábbi korosztályokat vezeti be: 

 U11 

 U13 

 U15 

 U17 

 U19 

További fontos változás, hogy a nem csak az ifjúsági versenyzők számára rendez az ITTF világbajnokságot, 

hanem a serdülők számára is. 

Leány szakág: 

A 2021-es évben is folytatni kívánjuk a tavaly elkezdett szakmai munkát. Sajnálatos módon a koronavírus 

járvány következtében a 2020-as tervek teljes mértékben felülíródtak. Nem sikerült elindítani 

tehetséggondozó programunkat, amelynek keretein belül vidéki fiatal játékosaink egész évben az Ormai 

csarnokban készülhettek volna. Jövőre ettől függetlenül a válogatott edzéseket és összetartásokat hasonló 

intenzitással tervezzük megtartani. Ezeknek a programoknak a forrása a Héraklész program állami 

támogatását tervezzük. 

A legidősebb utánpótlás korosztály folyamatos integrációját tervezzük a felnőtt válogatottba, ennek okán a 

felnőtt és ifjúsági válogatottak gyakran készülnek együtt. Bázisul továbbra is a serdülő korosztály számít, 

amely heti 3 edzés mellett havi rendszerességgel összetartásokon is részt vesz majd, lépcsőzetesen ezt a 

korosztályt is igyekszünk összekapcsolni az idősebbekkel. 

Nemzetközi versenyek tekintetében a környező országok ITTF által szervezett versenysorozatában 

tervezünk részt venni. Ez a teljesség igénye nélkül a következő versenyeket jelenti: Szlovák, Cseh, Szlovén, 

Spanyol, Olasz nemzetközi versenyek. A 2021-es évben átalakul az eddig World Junior Circuit néven 

ismert sorozat. Az esetlegesen megnövekedett részvételi költségek természetesen hatással lehetnek a 

részvételünkre is. További nemzetközi versenyek amiken részt vehetünk: 



Ifi és serdülő Európa-bajnokság 

Ifjúsági Világbajnokság 

Serdülő Világbajnokság 

U21 EB 

Europe Top 10 Youth 

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a versenyek mellett edzések keretein belül is fejlődési lehetőséget 

biztosítsunk a versenyzők számára. Amennyiben lehetőség van más nemzetek utánpótlás korosztályú 

játékosaival közösen edzőtábort rendezni akár hazai szinten akár külföldön, akkor azzal a Szövetség 

mindenképpen élni fog. 

Fiú szakág: 

Fiú szakágunk számára a 2021-es évben is a KSI csarnok szolgál majd központul. Továbbra is folytatni 

kívánjuk a heti rendszerességű összetartásokat a válogatott játékosokkal. Hasonlóan a leány szakághoz a 

legtehetségesebb legidősebb játékosainkat már 2020-ban beintegráltuk a felnőtt válogatottba, aminek 

köszönhetően a válogatott edzők is többet tudnak foglalkozni a fiatalabb játékosainkkal. 

Nemzetközi versenyek tekintetében ugyanazon tervek szerepelnek, mint a leány szakág esetében. 

Egyéb kiadások: 

Tekintettel a járványügyi helyzetre szakmai szempontból rendhagyó költségeket is be kellett tervezni a 

2021-es évre. Ilyenek például a COVID-19 tesztek és az egészségügyi maszkok költségei. 

Az eddig is jelentkező költségek a biztosítások, felelősségbiztosítás, sportszolgáltatások, érmek és serlegek 

költségei továbbra is részét képezi a tervezetnek. 

 

 

 

 

 

 



UTÁNPTÓLÁS-NEVELÉS SZAKMAI ÉS MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZEG (HUF) 

  

Edzők, utánpótlás koordinátor, egyéb sportszakemberek, játékvezetők, 

edzőpartnerek bérköltsége, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó. 

19 557 500 

Sportfelszerelés beszerzés, maszkok 622 000 

Bérleti díjak 8 860 000 

Rezsi jellegű kiadások 7 282 000 

Szállítási, utazási költségek  4 500 000 

Egyéb szolgáltatások (részvételi költségek, sportszolgáltatások, biztosítások, 

tesztek…etc.) 
13 850 982 

ÖSSZESEN 47 812 482 

 

Célkitűzéseink a fentebb említett versenyekkel kapcsolatban egyértelműek. Az ifjúsági világbajnokság 

esetében András Csaba és Both Olivér esetébenvárhatunk el egyéniben kiemelkedő eredményeket (5-8. 

helyezés), amennyiben pedig lesz rá lehetőségük akkor párosban is. A serdülő világbajnokságra is ranglista 

alapján kerülnek meghívásra a játékosok. A folyamatos és kiegyensúlyozott versenyeztetés ebben az 

esetben elengedhetetlen, hogy játékosaink kvalifikálhassák magukat a VB-re. 

A serdülő és ifjúsági EB-n ismételten nagy létszámban tervezünk részt venni. Mind a serdülő fiúk, mind az 

ifjúsági fiúk esetében egyéniben, párosban és csapatban is komoly esély mutatkozik rá, hogy a legjobb 4 

közé kerüljenek fiataljaink.  

Az Európa Top10 versenyre az aktuális ranglisták alapján választják ki játékosainkat. Célunk, hogy az 

elmúlt évekhez hasonlóan mind a leányok, mind a fiúk esetében kvótát kapjunk az indulásra az ifjúsági 

versenyzők között, valamint a serdülő korosztályban is képviseltethessük magunkat. Erre jövőre minden 

esélyünk megvan. 

Az U21-es EB esetében minden esélyünk megvan hogy akár 2-2 női és férfi versenyzőnk is indulhasson. A 

legnagyobb favoritunk ebben az esetben is András Csaba, akitől hasonló eredményeket várunk el, mint az 

ifjúsági VB esetében. 

 



 

Egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai projekt 

bemutatása 

A Program célja egyfelől azoknak a para válogatott játékosainknak eszközökkel való támogatása, akik 

önerőből nem tudnák ezen igényeiket finanszírozni, így központilag kell biztosítani részükre a versenyeken 

való indulás feltételeként szabott tárgyi eszközöket. Emellett a projekt eszközbeszerzés része alapvetően a 

kisebb vidéki, korlátozott anyagi lehetőségekkel bíró klubok kisértékű eszközökkel való támogatását 

hivatott fedezni.   

A Program legjelentősebb kiadási tétele a kiemelt utánpótlás-nevelő egyesületek támogatása két 

sportszolgáltatási programon keresztül. Az MOATSZ jelenleg futó legjelentősebb programja a 22 millió 

forintot is meghaladó UP támogatási rendszer és a Régiós Edzés Program (REP), (eredményesség, létszám 

alapján), melyre egy 12 millió forintos kerettel rendelkező úgynevezett Palánta program épülne, 

amennyiben az a SZEB és a MOATSZ Elnöksége által is elfogadásra kerülne. Reményeink szerint ezen 

három program szakmailag rövid, közép és hosszútávon is biztosítani tudja az utánpótlás-nevelő 

egyesületek központi támogatását, valamint az él és versenysport utánpótlás fejlődését.  

A Palánta programon (legfiatalabb korosztályokat érintő utánpótlás-fejlesztési program) elsődleges célja a 

legfiatalabb korosztályok számára a minőségi edzésmunka feltételeinek biztosítása. A szakosztályok 

motiválásával elindítani egy kiemelkedő, nemzetközi sikerekre is képes új generáció felnevelését, az 5–7 

éves kezdők első lépéseitől kezdve, legalulról építkezve. Továbbá Sportágunk nemzetközi tendenciáihoz 

igazodva, valamint az edzéselméleti ismeretek, a gyermekek mozgás-motorikus és mentális-lelki 

fejlődésének törvényszerűségeit is figyelembe véve javasoljuk, hogy 2021-tő kerülhessen bevezetésre az 

5–11 év közötti asztaliteniszező palánták felkészítésének és versenyeztetésének komplex programja.  

A program további célja, az asztalitenisz bázisnövelése, az utánpótlás bővítése. Illetve motiváció a klubok 

számára a fiatalabb korosztályok foglalkozására, valamit a klubok anyagi támogatására. A program 

támogatásának rendszere úgy épülne fel, hogy a MOATSZ ebben a témában pályázatot írna ki a klubok 

részére.  

  A pályázati támogatások tervezett teljes összege évi 12 millió forint. A versenyben elért eredmények után 

járó teljes támogatási összege pedig a tervek szerint évi 3 millió forintot ölelnének fel.  

 

A 2021. évi műhelytámogatási projektbe részben beépítésre kerülne a Statisztika Utánpótlás Akadémia 

létrehozása és működésének második félévtől tervezett elindítása összhangban a MOATSZ Elnökségének 



azon döntésével, hogy a nagymúltú – hazai és nemzetközi színtéren is kiemelkedő értékkel bíró - jelenleg 

is az utánpótlás-nevelésben élen járó Statisztika PSC megszűnésével ez az Akadémia biztosítaná majd a 

kiemelt utánpótlás szakmai feladatok további ellátását a leány szakágban.    

 

Mindezeken felül a MOATSZ az elmúlt években megemelt összegekkel azonos mértékben támogatná a 

megyei szövetségeket, mely keretrendszer elősegítheti az utánpótlás és felnőttjátékosok 

versenyrendszerének fejlesztését, továbbá ösztönzőleg hathat az igazolással rendelkező utánpótlás és 

felnőttjátékosok számának növekedésére. 

Illetve végül, de nem utolsó sorban beépülne a műhelytámogatás rendszerébe olyan klubnak a támogatása 

is, mely felnőtt olimpiai kerettag versenyzőt foglalkoztat.   

 

EGYESÜLETEK, AKADÉMIÁK, MŰHELYEK TÁMOGATÁSI 

PROGRAM ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT ÖSSZEG (HUF) 

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése egyesületek támogatásához (pl: 

ütőborítás, mez, rövidnadrág, háló stb.)   
900 000 

Sporteszköz támogatás különböző sérültségi fokú sportolók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 
1 100 000 

Kiemelt utánpótlás-nevelő egyesületi, régiós edzések programja támogatás és a 

palánta utánpótlás-nevelési programokon keresztül utánpótlásnevelési 

szolgáltatások igénybevétele 

Palánta és REP centrum program: 12 000 000, UP támogatás: 22 650 000  

34 650 000 

 

Akadémiai műhelytámogatás  2 000 000 

Felnőtt olimpiai kerettaggal rendelkező klub támogatása  1 000 000 

Megyei szövetségek támogatása sportszolgáltatások igénybevételével  6 500 000 

ÖSSZESEN 46 150 000 
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