
KÖZLEMÉNY 

 

Szempontok a Nemzeti Csapatbajnokság és egyéni versenyrendszer 2023. I. féléves lebonyolításának 

összeállításában tekintettel a bérleti és közüzemi díjak emelkedéséből adódó nehézségekre 

Előzmények: 

A MOATSZ Iroda az elmúlt hetekben több alkalommal is tájékoztatást kért tagszervezeteiről és a 

régióvezető kollégáktól, azzal kapcsolatosan, hogy a közüzemi díjak drámai emelkedése hogyan 

befolyásolja az egyesület mindennapi életét, az edzések és mérkőzések megrendezését. A 

visszajelzéseket az alábbiak szerint lehetne összegezni:  

- a csapatok fele számára komoly nehézségeket jelent a kialakult helyzet kezelése, a bérleti 

díjakban jelentős emelkedések történtek, korlátozásokra került sor a létesítmények 

használatában, a belső hőmérsékletet illetően is, egyes hétvégi napokon a termek használatára 

nincs lehetőség, volt olyan tagszervezet, akinek másik játékhelyet kellett keresni, illetve 

vannak még, akik jelenleg is bizonytalanok a jövőt illetően. Gyakorlat az is, hogy a létesítményt 

nem zárja be az üzemeltető, de annak költsége teljes mértékben az azt használó egyesületre 

terhelődik, amely csak az edzésidő csökkentésével, a mérkőzések tömbösítésével tudja kezelni 

a helyzetet.   

 

- A kuparendszerben szervezett női bajnokságok esetében döntően a központi létesítményre 

hárul a lebonyolíthatóság, ugyanakkor az Ormai Csarnok esetében is nagy szükség volna a 

hétvégi kapacitás csökkentésére a legkeményebb téli hónapokban.  

 

- Ez utóbbi igaz az utánpótlás egyéni versenyrendszer esetében is tekintettel arra, hogy a 

rendkívül sűrű versenyprogramnál a gazdasági helyzetből adódó nehézségek miatt korlátozott 

a rendezők száma. Tisztelt és köszönet ugyanakkor azon tagszervezeteknek, akik vállalnak 

rendezést (csapatbajnoki fordulókat illetve egyéni versenyeket).  

A fentiekre tekintettel az alábbi szempontok figyelembe vételével került összeállításra a 2023. I. féléves 

versenynaptár  

- A legmagasabb bajnoki osztályok (férfi és női Extraliga, férfi és női NB I) mérkőzéseinek 2023. 

márciusától történő lebonyolítása. A férfi Extraligában dupla fordulókkal az április 15-i 

fűtésszezon után, a férfi NB I.-ben szimpla fordulók megtartásával.   

 

- A férfi NB II és NB III bajnokságok esetében januári kezdéssel, azokon a területeken ahol a 

régióvezető kollégák a csapatokkal való egyeztetést követően erre lehőséget látnak. Azokon a 

területeken ahol erre nincs mód ott a januári és februári fordulók halaszthatók a régióvezetők 

koordinálásában, ehhez segítségül 5 tartaléknap került meghatározásra a versenynaptárban a 

márciustól júniusig tartó időszakban.  

 

- Egyéni versenyrendszer: 
Utánpótlás: 1 arany (Bp. Bajnokság - februárban) és az Országos Bajnokság, valamint a 
Diákolimpiai döntő megrendezése. Ez utóbbi időpontja még kérdéses. Így a csapatbajnoki 
rendszer márciustól júniusig lebonyolíthatóvá válik a fenti elvek alapján, és a takarékoskodási 
szempont is érvényesülni tud.  



Megjegyzés: az első féléves versenynaptár nem tartalmaz ezüst és bronzversenyt, mert ezek 
megrendezése további négy hétvégét venne igénybe, befolyásolva a csapatbajnokságok 
zökkenőmentes lebonyolítását. 

 
- Felnőtt egyéni versenyrendszer: 

Felnőtt Budapest Bajnokság (január végén) és az Országos Bajnokság megrendezése az ETTU 
által javasolt időpontban. Ez utóbbi teljes prioritást kapna a felnőtt és utánpótlás válogatottak 
nemzetközi programjával szemben is, előtérbe helyezve a legrangosabb hazai felnőtt 
eseményt.  

 
 Budapest, 2022. december 16.  
 
 
        a MOATSZ Vezetősége  

 
 

  

  

 

  

  

  

  


