
A 2021-es sportszakmai koncepció irányelvei és tervezett 

költségvetése 

BEVEZETÉS 

A sportszakmai koncepció alábbi irányelveit és a javasolt költségvetését az MTSZ elnöksége 

2020. október 6-án hagyta jóvá, azzal a céllal, hogy keretet adjon az MTSZ 2021-től zajló 

szakmai munkájának és a hozzá kapcsolódó működési struktúrának. Az irányelvek elfogadása 

után a bizottságok és az MTSZ szakmai vezetésének feladata lesz az egyes szakmai programok 

részletes kidolgozása, még a 2020-as év során. Ezzel párhuzamosan megtörténik az alapszabály 

és az SZMSZ módosítása, amely már figyelembe veszi a javasolt működési struktúrát, jog, 

hatás- és felelősségi köröket, valamint szakmai programokat. 

FŐ CÉLOK 

- egységes szakmai rendszer kialakítása 

- egyszemélyes döntések helyett testületi döntések elősegítése, csapatmunka 

eredményeként 

- átlátható működés, szabályozott folyamatok megteremtése 

- objektív döntések 

- teljesítményorientált szemlélet 

SZEREPLŐK AZ ELŐKÉSZÍTÉSBEN ÉS A DÖNTÉSHOZATALBAN 

- elnök 

- szakmai alelnök 

- elnökség 

- független bizottságok (+ elnökségi kapcsolattartók) 

- szövetség szakmai vezetése 

- szövetség szakmai stábja 

MI TÖRTÉNT EDDIG? 

- A bizottságok létrejöttek 

- A bizottságok javasolt általános ügyrendje elkészült 

- A bizottságok összegezték az általuk elképzelt feladatköröket 

- A korábbi értékes szakmai anyagok át lettek tekintve 

- Lezajlottak a személyes és csoportos konzultációk 

- Beérkeztek az írásos javaslatok 

- 2020. október 6-án a szakmai irányelveket és a javasolt költségvetést jóváhagyta az 

elnökség 

 



JAVASOLT IRÁNYELVEK ÉS PRIORITÁSOK 

 

GYEREKTENISZ  

- Családi szabadidős tenisz program kidolgozása és megvalósítása (a családok 

valamennyi generációjának bevonása tenisznapokon keresztül a sportágba, 2021-ben 

próbajelleggel minden régióban egy ilyen esemény megtartásával, Együtt a Pályán 

program keretein belül) 

- Egységes Ovitenisz program kidolgozásának előkészítése (a teniszsportág 

megismertetése óvodáskorú gyermekekkel, a helyi önkormányzatokkal és klubokkal 

való együttműködésen keresztül) 

- Iskola Tenisz Program újragondolása (a jelenlegi működés átmeneti támogatása mellett 

egy egységes, megerősített jövőbeni program kidolgozásának előkészítése) 

- Kiemelt prioritás az egységes Play & Stay teniszprogram megerősítése (a 

szabályrendszer újragondolása és a versenyrendszer továbbfejlesztése)  

- Edzőképzés fejlesztése és supervisiori rendszer támogatása (edzőképző bizottsággal 

karöltve képzések) 

- Marketing és kommunikációs stratégia kidolgozása és bevezetése a programok 

népszerűsítésére és a célcsoportok elérésére 

 

VERSENYSPORT ÉS UTÁNPÓTLÁS TENISZ  

- 14-16 éves korig a nevelőklubok hangsúlyos szerepének megteremtése, szoros 

partnerségben és együttműködésben a szövetséggel, kijelölt szakmai műhelyeken és 

partnerakadémiákon keresztül (az MTSZ összetartásokat, edzőtáborokat szervez, 

szakmai segítséget nyújt a játékosnak és a nevelőegyesületnek, hozzájárul a 

válogatottak versenyeztetési költségeihez, felkészüléséhez) 

- A fentiek figyelembevételével 12 éves kortól (U12) lépcsőzetes támogatási rendszer 

kialakítása (játékos-életpályamodell) 

- A fenti munkában résztvevő nevelőszakemberek megbecsülésére vonatkozó program 

kidolgozása (edző-életpályamodell) 

- A Csillagok a Jövőben programon keretén belül az A-keretes versenyzőkre vonatkozó 

mérföldkő-program újragondolása és új szempontok szerinti szerződések megkötése 

(korosztály szerinti bontásban: 12-18 éves kor között, 19-23 éves kor között)   

- Éljátékosokkal profi (nem támogatói) szerződések megkötése (férfiaknál: TOP 150, 

nőknél: TOP 100 egyéniben vagy párosban)  

- Szakmai klublicensz-program kidolgozása 

 



 

VERSENYRENDSZER FEJLESZTÉSE  

- Egységes, egymásra alapuló versenyrendszer (ratingrendszer) kidolgozása 

- Versenyek színvonalának emelésére irányuló ösztönző programok 

- Junior mesterverseny sorozat erősítése  

- Felnőtt pénzdíjas versenysorozatok bevezetése  

- Versenyrendezői minősítési rendszer bevezetése 

- Több csapat és kevesebb egyéni verseny szervezése 

- Play and Stay versenyrendszer programjának továbbfejlesztés 

- Nemzetközi versenyrendszer kidolgozása (ár-érték arányú megvizsgálása) 

VIDÉKI TENISZ  

- Felzárkóztatáshoz szükséges programok kidolgozása 

- Nevelőklubok és az eredményes versenyzőkkel foglalkozó edzők támogatása 

- Vidéki utánpótlás-sportolók felkészülésének és versenyeztetésének támogatása 

- Partnerakadémiák kijelölése 

- Regionális központok kijelölése és fejlesztése (a meglévő infrastruktúra és 

eredményesség alapján, városi önkormányzatokkal partnerségben)  

EDZŐKÉPZÉS  

- Az edzőképzés általános megerősítése és továbbfejlesztése 

- Az MTSZ-licenszrendszerének felülvizsgálata és új feltételrendszer bevezetése 

(klublicensszel összhangban) 

- Saját MTSZ-továbbképzések megerősítése  

- MTSZ edzői szervezet és minősítő-rendszer továbbfejlesztése  

- ITF képzési rendszerbe való bekerülés folyamatának további menedzselése  

- Együttműködés továbberősítése az edzőképzésben a Testnevelési Egyetemmel, a MOB-

bal és a további képzési intézményekkel 

JÁTÉKVEZETŐK ÉS VERSENYBÍRÓK  

- Új bírói rendszer kidolgozása és működtetése  

- Működési és minősítési szabályrendszer megalkotása 

- Képzés rendszerének megreformálása, játékvezetői életpályamodell kidolgozása 

- Az egységes testületi arculat megteremtése egyenviselet, bírói jelvény biztosításával. 

- A bírói adminisztráció korszerűsítése, a digitalizáció eredményeinek felhasználása. 

- Kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel (ITF.TE) és azok szakmai felelőseivel, 

valamint más országok szakmai bizottságaival  

- Szakmai felügyelet gyakorlása az MTSZ online nevezési rendszere (ONR) felett. 

 



TÁRSSZAKÁGAK  

- A szeniortenisz erősítése és támogatása 

- Az amatőr tenisz integrációs koncepciójának kidolgozása 

- A strandtenisz népszerűsítése és infrastruktúrájának támogatása 

- A társszakágak bevonása az újragondolt klubkártya-rendszerbe  

- „Public courts” program kidolgozása 

- Társadalmi és szociális projektek kidolgozása az egészséges életmód jegyében  

 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK TENISZE  

- a fogyatékos tenisz szakágak bemutatása, megismertetése, népszerűsítése a magyar 

tenisztársadalom tagjai számára.  

- A fogyatékossággal élő teniszezők integrációjának elősegítésére vonatkozó programok 

kidolgozása és megvalósítása (kiemelten a fogyatékossággal élők és a többségi 

teniszklubok közötti kapcsolat kialakítására) 

- A fogyatékossággal élő teniszezők részére anyagi, szakmai és tárgyi feltételrendszer 

biztosításának kidolgozása. (nemzetközi és hazai versenyek esetén felszerelés, 

versenyruházat, utazási támogatás, edzéslehetőség biztosítása a NEK-en, stb) 

- A fogyatékossággal élő teniszezők egyes szakágainak versenyrendszeréhez való 

csatlakozás, közös tenisz és sportesemények a fogyatékos sportszervezet (MPB, 

MSOSZ, MSZSZ, MHSSZ) és az MTSZ szervezésében.  

- A fogyatékossággal élő teniszezőkkel foglalkozó edzők támogatása, kiemelése, a 

fogyatékossággal élő sportolókkal foglalkozó edzők képzési rendszerének kidolgozása, 

segítése. 

- A fogyatékossággal élő teniszezők kommunikációjának és marketingtevékenységének 

fejlesztése, támogatása. 

 

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS  

- A fővárosi és vidéki tenisz infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fenntarthatóság 

jegyében, kritériumrendszer kidolgozása (programok: csarnoképítés, keménypálya-

építés, klubház-felújítás, egyéb általános fejlesztés) 

- A Nemzeti Edzésközpont maximális kihasználtságának megteremtése (használati 

prioritások szerint) 

- A magyar tenisz jelenlegi infrastruktúra-helyzetének felmérése 

- Infrastruktúrára vonatkozó klublicensz-rendszer kidolgozása 

- Regionális Központok fejlesztése 

- Public Courts-program kidolgozása 

- Teniszpark-projekt továbbgondolása (kiemelt versenyhelyszín) 

 

 



INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK  

- Online Nevezési Rendszer átreformálása 

- Verseny és ranglista menedzsment program bevezetése, automatizálása 

- Játékengedély modernizálása 

- Élő eredménykövetés 

- Online ügyintézéshez szükséges IT fejlesztések megvalósítása 

- Versenyek interneten való közvetítése 

- Weboldal szakmai tartalmainak fejlesztése 

 

ÁLTALÁNOS SPORTÁGFEJLESZTÉS  

- A hazai tenisztársadalom minél szélesebb körének nyilvántartásba vétele kölcsönös 

előnyök mentén a bázisnövelés érdekében 

- A mindennapos testnevelés keretén belül teniszsportág mint választható alternatív 

tantárgy bevezetésének megvizsgálása 

- A magyar főiskolai és egyetemi tenisz fejlesztési irányainak megvizsgálása 

 

 
TERVEZETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉS 

- Infrastruktúra fejlesztés: 1 milliárd forint (teniszpark és regionális központok nélkül) 

- Szakmai programok és MTSZ-iroda: 1,5 milliárd forint 

- A fenti két keretösszegen belüli pontos elosztás és súlyozás a szakmai programok 

kidolgozásával párhuzamosan történik meg a 2020-as év végéig, az elnökségi 

kapcsolattartók, a bizottságok és a szakmai vezetés közreműködésével 

 

 

 

Készítette: Markovits László alelnök, a bizottságok és az MTSZ vezetésének közreműködésével 

 


