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Napirendi pontok: 
  
1. "Utazóedző" munkakör létrehozása (Javaslattevő: Fazekas Péter ) 
  

2. Korosztályos válogatottak online napló vezetésének bevezetése (Javaslattevő: Fazekas Péter) 

  
3. Módosító javaslatok az egyéni versenyekkel kapcsolatosan ( Javaslattevő: Fazekas Péter ) 
  
4. Extraliga TOP 16 versenyének létrehozása ( Javaslattevő: Rozsnyói Tibor ) 
  

 



Utazó edző program 

Javaslat a 8-17 éves korú kiemelkedően tehetséges gyerekek fejlődésének minél magasabb szinten 

történő biztosítására 

 

Előzmények: 

Sajnos láthatjuk, hogy nemzetközi szinten az utánpótlásban is egyre jobban leszakadunk az európai 

elittől. Jól látszik ez a nemzetközi eredményeinken. Ez sajnos egy tendencia, ami folyamatosan 

megfigyelhető az évek múlásával. Egy-egy rész siker próbálja velünk feledtetni a problémákat, vagy 

tartani a reményt, hogy ez csak átmeneti időszak és lesz ennél jobb. Az az igazság, hogy ha őszinték 

vagyunk magunkkal, akkor ez tartós és nem átmeneti. Rendszerszintű problémával állunk szembe, ezt 

fel kell ismerni. 

Felvetődik a kérdés, hol tudunk javítani? Vajon szolgálja e a jelenlegi válogatott struktúra és rendszer, 

hogy a gyerekekből nemzetközileg sikeres játékosok legyenek? Rendszerszintű problémával állunk e 

szemben, vagy csak egyedi hibák vannak, amiket javítani kellene. Nagy valószínűséggel az előző. 

Jól látni, hogy már az újonc korosztályban le vagyunk maradva Európa számos országától és ez a 

különbség az évek múlásával egyre csak nő. 

Tény, hogy sokszor a válogatott edzések nem tudnak olyan színvonalúak és minőségűek lenni, mint 

egyes klubedzések. Fordítva is igaz ez, hogy máshol pedig nincs megfelelő infrastrukturális háttér, 

vagy éppen humánerőforrás hiány tapasztalható. De vannak klubok, ahol magas szintű edzéseket 

tudnak nyújtani a kiemelt, vagy válogatott játékosok számára. 

Ebbe a programba lehetne bevonni az olyan ambiciózus fiatal edzőket, akik az edzői pályát szeretnék 

választani. A Moatsz ezzel is megemelné az edzői munka presztízsét és gondoskodik a fiatal edzők 

további szakmai fejlődéséről is.  

Javaslat: 

A 8-17 éves korosztályból ki kell válogatni szigorúan csak 8-12 olyan gyerek (mindegy hogy hány lány, 

vagy fiú), akit úgy ítélünk meg, hogy nemzetközileg sikeres tud lenni, vagy meg van bennük a 

lehetőség, hogy sikeresek legyenek, mert messze jobbak a saját korosztályuknál, maximum 8-12 fő 

összesen. Nem a nemektől függene a kiválasztás, hanem pusztán ki érdemes rá. A programban 

szereplő játékos névsor évente kerül felülbírálásra és adott esetben új játékosok is bevonásra 

kerülhetnek. 

Ezekhez a gyerekekhez lenne rendelve három/négy fiatal edző/edzőpartner, amolyan ’utazó edző’. 

Akiknek az lenne a feladatuk, hogy elmenjenek a gyerekek klubjaiba és ezekkel a gyerekekkel 

foglalkozzanak ott helyben. Ezek az edzők így hétről hétre el tudnának jutni minden kiemelt 

játékoshoz és ott helyben tudnák segíteni a gyerek fejlődését, természetesen a hétvégéket is 

bevonva. Szoros lenne a szakmai kapcsolat a válogatott és a klub között, lehet mondani napi szintű. 

Az edzők kiválasztása területi alapon történne, amennyiben a játékosok közelében van olyan 

játéktudású és edzői képesítéssel rendelkező edző/edzőpartner, aki egy-egy területet le tud fedni. Ez 

költséghatékony is tudna lenni az útiköltség szempontjából és időben és távolságban is közelebb 

lenne a gyerekekhez. 

A válogatott edzők munkaköri leírása tartalmazza, hogy havonta legalább egyszer a szűk válogatott 

játékosok klubjaiba el kell látogatniuk és ott edzést kell tartaniuk a válogatott játékosoknak. Ezt a 

munkát egészítené ki az utazó edző. Az utazó edzőknek részt kell vennie a közös válogatott 

edzéseken. Az utazó edző adott esetben, amennyiben az indulói létszám indokolja, edzőként ott kell 

lennie a nemzetközi versenyeken, a segítve a válogatott edző munkáját. 

Az utazó edző szigorúan az ifjúsági, serdülő és újonc válogatott edző alá tartozik, attól nem független. 

Az utazó edző a válogatott edző szakmai utasítása és a klubedzővel közös szakmai konszenzus szerint 

foglalkozik a hozzá tartozó gyerekekkel. Folyamatosan informálja a válogatott edzőt a gyerekek 

fejlődéséről, az elvégzett munkáról. Az utazó edző pedig heti szinten folyamatos szakmai kapcsolatot 

tart a játékos klub edzőjével. 



Edzések: 

Az edzések a játékos klubjában történnének a lehető maximális kihasználtság mellett (délelőtt és 

délutáni edzések, vagy délutáni és esti edzések keretében). Az utazó edző megbeszélés szerint 

hetente 1-2 napot töltene el egy-egy játékosnál, beleértve a hétvégéket is! A válogatott edző jelöli ki, 

hogy melyik edző mely játékosokhoz tartozik, illetve hogy legyen e rotáció az edzők között. 

Ami az elvárt, hogy 10 napon belül minden játékosnak legalább 2 nap edzést kell tartani. Ennek 

koordinálása a válogatott edző feladata. Ez történhet egyszerre 3 edző bevonásával, vagy a 3 edző 

rotációban való foglalkoztatásával. Az edzések hétfő-vasárnap között kell tartani. Az utazó edzők 

leterheltségét figyelembe véve kell beosztania a válogatott edzőnek az időbeosztást. 

Erre a programba a jövőbeli nemzetközi eredményesség szempontjából elengedhetetlen szükség van. 

Ez komoly, de nem teljesíthetetlen anyagi ráfordítással jár. Szükséges adott esetben 

átcsoportosításra, vagy a költségek racionálására. Ezzel lehetne egy óriásit ugrani és biztosítani 

központilag a gyerekek fejlődésének lehetőségét. 

 

Anyagi vonzatok: 

- a Moatsz feladata eldönteni, hogy havi fizetés ellenében, vagy óradíj ellenében végzi a 

feladatát az utazó edző. A díjak kifizetése történhet bér, de költséghatékony megoldás lehet 

a vállalkozói forma is. 

- a szállás, út díj és az étkezés vonatkozásában is a Moatsz dönti el, hogy milyen formában 

kívánja rendezni, adott esetben kölcsönösen együttműködve az adott játékos klubjával 



Javaslat a válogatott kerettagok fizikai, pszichikai felmérésére, profil létrehozására 

 

Számos sporttágban a válogatottak magas szintű munkájának elengedhetetlen feltétele, hogy az 

edzők tudatában legyenek, hogy a játékosok milyen fizikai és pszichikai adottságokkal rendelkeznek. 

Hogyan lehet őket fizikálisan terhelni, milyen gyakorlatokra kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy 

egyénre szabott edzéstervet lehessen összeállítani annak érdekében, hogy fizikálisan a lehető 

legtöbbet lehessen kihozni a játékosból és elkerülhetőek legyenek a későbbi sérülések. Ehhez 

felmérésekre van szükség, hogy az edző átfogó képet kapjon a gyerekek fizikai állapotáról. Ennek 

tudatában tudni lehet, hogy milyen terhelésnek lehet kitenni egy-egy ízületet, illetve izomcsoportot. 

Ennek tudatában lehet megtervezni a kondicionális edzéseket és összhangba lehet hozni a 

szakedzésekkel, illetve a versenyekkel. Ugyanúgy vonatkozik ez a fajta felkészítés a játékosok 

mentális felkészülésére is. Lehet tapasztalni, hogy számos ország már az utánpótlásban is alkalmaz 

pszichológusokat, annak érdekében, hogy a játékos az adott pillanatban a lehető legjobb 

teljesítményt legyen képes kihozni magából. Ehhez kapcsolódik az értend kérdése, hogy nem 

mindegy, hogy mikor milyen táplálékot viszünk be a szervezetünkbe, edzése és versenyek előtt és 

után milyen típusú ételekkel próbáljuk szervezetünket feltölteni. Erre a gyerekeknél kevesebb 

figyelmet fordítunk, holott igenis fontos szempont lehet az edzésmunka hatékonyságánál és a 

versenyeken való minél jobb teljesítés szempontjából. 

Szükséges egy online profil létrehozására minden válogatott játékos tekintetében, hogy ezek a 

felmérések mind a válogatott edző, klubedző és szülő elérhetőek legyenek a későbbiek során is. 

Nemcsak a mérések, hanem a klubban és a válogatottban végzett munka is nyomon követhető 

legyen, melynek segítségével pontos képet kapnak az illetékes edzők, hogy adott héten a játékos 

milyen edzésmunkát végez. Ez tekintettel arra, hogy a játékos profiljában tárolásra kerül, így hónapok 

illetve évek múlva is előhívható és segítségül szolgál a további fejlődést elősegítve. 

1. Online profil létrehozása a válogatott játékosok részére, mely tartalmazza 

- a játékos adatait (születési idő, lakcím, egyesület, stb.) 

- egyes mérések eredményeit (teljesítmény, pszichológia, ortopédia) 

- étrend javaslatok 

- edzésnaplót 

- versenyek eredményeit 

- sportágspecifikus bemelegítés és levezetés 

2. Felmérések 

- fizikális (teljesítmény) felmérés félévente (szeptember- március) 

- pszichológiai felmérés évente (segítség a versenyzés és az edzések tekintetében) 

- ortopédiai felmérés évente az esetleges kezdődő testi elváltozások feltérképezésére, a 

későbbi sérülések elkerülésének megelőzése és a leghatékonyabb célzott terhelhetőség 

miatt 

- értend javaslatok dietetikustól 

3. Edzésnapló vezetése a klub és válogatott edzőnek 

- online táblázatban a válogatott és klubedző heti szinten vezeti, hogy a játékos milyen 

típusú gyakorlatokat végez a válogatott és klubedzéseken.  

4. Verseny eredmények 

- a klub edzőnek minden verseny után táblázatban írnia kell, hogy a játékos ki ellen milyen 

eredményt játszott, hányadik lett a versenyen 

Magas szintű edzésmunka csak akkor várható el, ha profi feltételeket is biztosítunk hozzá. Ez az alapja 

a profi munkának. Ennek bevezetésével egy teljes képet kapunk a játékosok fizikai és mentális 

állapotáról és iránytűként szolgál az edzőknek, hogy kinél mit kell jobban fejleszteni, ahhoz hogy a 

teljesítménye legjavát tudja nyújtani. 

 



 

Javasolt a piacon elérhető online edzésmenedzsment szoftverek (pl. Trackateam, Sportlyzer) 

áttekintése felhasználhatóságuk szempontjából. A kiválasztott szoftver használata előtt az edzők 

kapjanak oktatást a szoftver fejlesztőitől ill. kerüljön kijelölésre egy kulcsfelhasználó a MOATSZ-on 

belül (elsősorban a sportigazgató lehet erre alkalmas), aki a szoftver felhasználása során is 

támogatást tud nyújtani az edzők számára. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Egyéni versenyekkel kapcsolatos módosító javaslatok 

 

1. Egyéni versenyeknél a főtáblára történő bejátszás eltörlése. Mindenki, aki feljutna a 
csoportból jusson fel a főtáblára, ha kell akkor a főtábla létszámának 64-re történő 
megnövelésével. 
Indoklás: igazságtalan, hogy habár valaki megnyeri a csoportot, bejátszó mérkőzésre 
kényszerül és, ha ott vereséget szenved, akkor kevesebb ranglistapontot kap, mint, 
aki szintén csoportelsőként egyenesen feljut a főtáblára. 
 
A javaslatot először a versenyrendezés szempontjából a JVB-vel szükséges egyeztetni, 
azon belül is Kékedi Tibor elnök úrral.  
 

2. Egyéni és páros versenyeken egy klubbeliek is játszhassanak együtt akár az 1. 
fordulóban, a kiemeléseknél és kerülhessenek egy ágra is. A klub védettség eltörlése 
a kiemeléseknél és a sorsolásoknál egyaránt. 
Indoklás: az ITTF is már eltörölte ezt a fajta védettséget, azaz egy országbeliek is 
játszhatnak egymással a nemzetközi versenyeken. Fontos lenne, mert így nagyon 
irányított a sorsolás és a sorsolásoknál ne a számítson, hogy ki melyik klubban játszik. 
A sorsolás legyen ilyen tekintetben klub független és szabad. Főleg a lányoknál 
fordult most elő, hogy alig tudták összeállítani a főtáblát, mert 3-4 azonos klubbeli 
játékost alig lehetett besorsolni a szabályoknak megfelelően. Az ’egységes esély elve’ 
érvényesüljön minden versenyen és ilyen tekintetben ne legyen irányított a sorsolás. 
 

3. Jelenleg a vigasz versenynél a csoportból tovább nem jutók és a főtábla első 
fordulójában kiesettek játszanak vigasz versenyt. A vigasz versenynél eltörölni, hogy a 
főtábla első fordulójában kiesettek is játszanak vigasz versenyt. Csak a csoportból 
tovább nem jutó játékosok indulhassanak a vigaszon. 
Indoklás: egy 80 fős mezőnynél egy nagyobb tábla jön létre, mint a főtábla, ami miatt 
a főtábla mérkőzéseinél időben nagy lehet a csúszás. Így a vigasz verseny elkezdésére 
is rengeteget kell várni, mert meg kell várni a főtábla első körét, holott a csoportból 
tovább nem jutó játékosokat már a főtábla sorsolással egy időben be lehetne sorsolni 
és hamarabb el lehetne kezdeni a vigasz versenyt, így a verseny nem húzódna el 
olyan sokáig és több vigasz versenyre is jutna idő és a főtábla sem csúszna el időben. 
 

4. Amennyiben együtt kerül megrendezésre a lány és fiú verseny, ne kelljen mindig 
párhuzamosan mennie a kettőnek. 
Indoklás: ha valamelyik a kevesebb létszám miatt előrébb tart, akkor ne kelljen a 
másiknak bevárnia és ezért akár órákat várnia a másik versenynek. Időbeosztásra 
törekedni, de ahol ez nem megvalósítható, ott az adott versenyszám folyamatosan 
menjen és ne kelljen a játékosnak órákat arra várni, hogy a másik nemnél még 
mennek csoportmeccsek, vagy épp bevárnak egy, vagy pár mérkőzést. Nagyon rossz, 
amikor két mérkőzés között eltelik 2-3 óra csak azért mert pl. a lányoknál, vagy a 
fiúknál még várni kell mérkőzésekre. 



Extraliga TOP 16 versenyének létrehozása 

  
Résztvevői: Az Extraliga alapszakaszának 16 legjobb teljesítményét nyújtó játékosai. Feltétel, hogy 
                 az alapszakaszban 50%+1 csapatmérkőzésén szerepeljen ez a játékos. Az indulók 
                 lehetnek magyar és külföldi állampolgárok is, de csak az Extraligában is játszók!  
                 Tartalékok: az Extraliga rangsorának következő játékosai. 
  
Lebonyolítása: 4 X 4-es csoportokban körmérkőzés, továbbjutó az első kettő. A legjobb 8-tól 

                      KO rendszer szerint. A verseny kiemelése az Extraligában nyújtott teljesítmények 
                      alapján kialakult rangsor szerint. 
  
Díjazása:  Pl.    1. hely:            600 000 Ft 
  
                       2. hely:            400 000 Ft 

  

                       3-4.hely:          200 000 Ft 
  
                       5-8.hely:          100 000 Ft 
  
                       Nemenként:   1 800 000 Ft, összesen: 3 600 000 Ft. 
  

Célja:  Az Extraliga rangjának növelése. Az Extraliga minden egyes egyéni mérkőzésének tétjének 
          növelése. A több ország csb-jében szereplő magyar játékosok megtartása (Pl. Póta). Azok, 
          akik a magyar csb-ben most nem szerepelnek, azok hazacsábítása (Pl. Kosiba). 
          Médiában jól megjeleníthető (eladható) hazai egyéni verseny létrehozása. 

 


