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1

Bevezető

A Magyar Tenisz Szövetség (továbbiakban: MTSZ) a 2022. évre vonatkozó szakmai munkát a
az elmúlt években sikeresen bevezetett programok folytatásán kívül, a 2020- ban előkészített,
és 2021-ben az Elnökség és Közgyűlés által is elfogadott hosszútávú stratégiájára építi tovább
(Megújult Szakmai koncepció) az anyagi lehetőségek függvényében, az EMMI által
meghatározott támogatási területeken keresztűl.
A szakmai célok megvalósítása- és a válogatott programok működése tekintetében a
megfelelő döntési jogkörrel felruházott szakmai személyek és a Versenysport és Utánpótlás
Bizottság (továbbiakban: VSUB) volt megbízva, és munkájukat az MTSZ mindenkori
alapszabálya alapján, továbbá a szervezeti és működési szabályzat és a válogatott
programokra vonatkozó szabályzói figyelembe vételével végzik. A szakmai programok
végrehajtásakor kiemelt hangsúly lesz fektetve a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban:
MOB) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) által meghatározott
támogatási

feltételek

érvényesülésére,

továbbá

a

nemzetközi

szövetségek

által

meghatározott követelmények betartására.
A szakmai programok működése és működtetése folyamatos megfigyelés és értékelés alatt
van. A programok hatékony vezetése tekintetébe, a szakmai stáb a saját hatáskörében tartozó
részeket, ha szükséges módosítja és aktualizálja, illetve határozati javaslatait továbbítja a
mindenkori Sportigazgatónak, illetve a VSUB-nek, vagy más illetékes bizottságnak tárgyalásra
és az Elnökségnek döntéshozatalra. A programok operatív szintű működését az MTSZ által
alkalmazott szakmai vezetők, edzők és egyéb szakmai stábtagok hajták végre. A programok
működése és folyamatosságának biztosítása érdekében a szakmai stáb heti rendszerességgel
ülésezik.
2022-ben a sportszakmai programok a Magyar Tenisz Szövetség megújult szakmai
koncepciójának megfelelően az alábbi öt fő pillér mentén működnek:
•
•

Gyerektenisz
Versenysport és utánpótlás

•
•
•

Edzőképzés
Társzakágak ( F.É.T., Szenior tenisz, Amatőr tenisz, Strandtenisz )
Általános sportágfejlesztési programok és projektek (Játékvezetők-verseny bírok, IT
fejlesztés, támogatási projektek)

Az MTSZ szakmai programjaira vonatkozó támogatások célja, hogy minél több sportoló
felkészülését-, a hazai és külföldi versenyzéssel járó költségeit támogassa, továbbá a
programokban alkalmazott azon szakemberek bérköltségeit átvállalja, akik folyamatos
szakmai felkészülést és támogatást biztosítva segítik a játékosok fejlődését. Az utánpótlás és
versenysport támogatásán túlmenően, kifejezetten fontos a minőségi versenyrendezésre, a
tömegbázis növelésre és a sportág népszerűsítésre fordított anyagi források célirányos
felhasználása. Mindezen feladatok megvalósítása érdekében a szövetség a meglévő
szabályzóiban rögzített feltételrendszereket alkalmazza, továbbá pályázati és jelentkezési
úton dönt majd a támogatások mértékéről és a támogatottak személyéről.
A válogatott programokban résztvevő játékosok támogatásakor, a rendelkezésre álló állami
támogatások és az MTSZ szponzori források csak részben fedezik a programokban résztvevő
játékosok éves költségeit. Ebből kifolyólag a támogatások elosztása, azaz a célirányú
felhasználása, a válogatott szabályzókban lefektetett feltételrendszer mentén történik,
legfőképpen

figyelembe

véve

a

játékosok

életkorát,

fejlődési

potenciálját

és

eredményességét.
A kitűzött célok és a programok eredményessége tekintetében a szövetség mindent megtesz
annak érdekében, hogy a játékosokkal, a szülőkkel és klubokkal eredményes és együttműködő
partneri viszonyt alakítson ki. Az eddigi elért eredmények a szülők, az edzők és a sportolókat
felkészítő klubok kölcsönös együttműködése nélkül nem valósulhattak volna meg és ez
továbbra is egy fontos alaptézise kell, hogy legyen az MTSZ-nek.
2022 legfontosabb szakmai tervei:
− Játékos támogatási programok fenntartása és kibővítése
− Versenyrendezési támogatások fenntartása és kibővítése
− Play+Stay versenyrendszerbe új programok bevonása

− Edzőképzés – MTSZ licenszrendszer elfogadása és bevezetése
− 25db nemzetközi junior versenyre való központi MTSZ utaztatás
− 16 db nemzetközi junior verseny megrendezése a klubokkal közösen
− 1 db ATP Challenger és 4-5 ITF Pro Circuit verseny megrendezése
− Davis Kupa és BJK Kupa csapatok őszi play off kiharcolása
− 4 db top 100-as játékos és 4 db top 200-as játékos
− Edzők támogatási programok fenntartása és kibővítése
− Megyei Igazgatóságok felállítása és működésük elindítása-támogatása
− Vidéki utánpótlás tenisz támogatási programjának felállítása
− MTSZ „versenyzóna” teljeskörű bevezetése
− MTSZ szabálykönyvének aktualizálása, modernizálása

2

Hazai és nemzetközi versenynaptárak

3

Gyerektenisz
− Play+stay versenynaptár 39 db verseny összesen
− 3db prémium verseny ( P+S páros bajnokság, P+S CSB, Mikulás Kupa )
− Korosztályok felülvizsgálata
− Edzőképzés P+S licenszrendszer bevezetése továbbképzésekkel
− Iskolatenisz programban részt vevő egyesületek támogatása
− Iskolatenisz versenyrendszer megalkotása
− Versenyengedélyek modernizálása (IT fejlesztés – MTSZ versenyzóna )

4
4.1

Versenysport és utánpótlás
Utánpótlás
− Utánpótlás téli edzések 2021-22 kibővített irányelveinek alkalmazása
− 25 db nemzetközi junior versenyre utaztatás MTSZ által (Héraklész program)
− Gerevich Ösztöndíj program
− Kinder Kupa átalakítása és kibővítése
− 18 db hazai nemzetközi junior verseny (8db TE, 8 db ITF) – hárommal több mint 2021ben
− Nemzetközi utaztatási szabályzat felállítása
− Évi két alkalommal kötelező fizikai és mentális felmérés a NEK-en
− Válogatott összetartások és edzőtáborok a szabadtéri szezonban
− Min. 1 db bronz érem a nyári Európa Bajnokságokon

4.2

Felnőtt
− 4 db top 100-as felnőtt játékos
− 4 db top 200-as felnőtt játékos
− Davis kupa és BJK kupa csapat play off kiharcolása

− Next Gen játékosok támogatásának folytatása
− Eredményességi támogatás kibővítése (junior + felnőtt játékosok)
− 1db férfi ATP Challenger 50 verseny megrendezése
− 4-5 db ITF Pro Circuit verseny megrendezése

5
5.1

Támogatások
Edzőképzés és edzők támogatása
− Edzőképzés MTSZ licenszrendszer elfogadása és bevezetése
− MTSZ online e-learning edzői továbbképző platform bevezetése
− MTSZ prémium edzői licensz kártya bevezetése (szolgáltatásokkal)

5.2

Edzőtámogatások
− UEP program 14 edző – kötelezettségekkel: 15.600.000 Ft
− VNET program 11 edző - kötelezettségekkel: 26.400.000 Ft
− Edzőképzésekkel online platform és konferenciák által

5.3

Egyesületek támogatásai
− Versenyrendezési támogatása hazai UP versenyek max. 200.000 Ft / verseny
− Bajnokságok rendezésének támogatása 300.000 Ft + labda
− Nemzetközi junior versenyek rendezési támogatása 300.000 – 600.000 Ft + labda
− Sport XXI. program 23.000.000 Ft
− Play+Stay szakmai program 23.000.000 Ft
− Iskolatenisz program 10.000.000 FT

6
6.1

Általános sportágfejlesztés
Játékvezetők és versenybírók:
− 6 db új játékvezető 2022-ben
− 3 db új B versenybíró 2022-ben
− 1 db új A versenybíró 2022-ben
− 9 prémium bajnokság mindenhol más versenybíró (2 db A és 7 db nemz. jelvényes)
− (Felnőtt fedett OB, Korosztályos Fedett OB, Vidékbajnokság, Budapest Bajnokság,
Korosztályos Országos Bajnokság, Korosztályos Csapatbajnokság, Felnőtt OB,
Korosztályos Mesterverseny)
− Egységes bírói ruházat bevezetése (játékvezetők, versenybírók számára egyaránt)

6.2

Vidéki tenisz fejlesztése
− Megyei Igazgatóságok létrehozása és működésének támogatása
− (23 megyei igazgatóság – 2 millió Ft /év/igazgatóság) = 46.000.000 Ft
− Diákolimpia 19 helyszínen

− Utánpótlás versenysport támogatásának kialakítása
− Nemzetközi versenyek rendezése elsősorban vidéken
6.3

IT fejlesztés
− MTSZ versenyzóna teljeskörű bevezetése
− Nevezések-lemondások-sorsolások-játékrend-eredmények csak online
− Versenyengedélyek érvényesítése (fizetés) csak online
− Sportorvosi hitelesítés csak online (OSEI által sporttörvény szerint)
− Játékos profil, Versenybíró profil, MTSZ admin profil, Közönség profil
− Élő eredménykövetés és Live scoring rendszer
− Tagszervezetek online tagdíj fizetése

7
7.1

Társszakágak
Amatőr tenisz
− Rating rendszer bevezetése
− Amatőr tenisz sorozat támogatásának folytatása, átgondolása
− Tenisz népszerűsítő napok rendezése

7.2

Szenior Tenisz
− Szenior Tenisz 2003 óta önálló formában működik
− MTSZ anyagi támogatása a 2021 évhez hasonlóan
− Szenior Szövetség által kidolgozott szakmai koncepció által
− Honlap, hírlevél

7.3

Fogyatékkal Élők Tenisze (F.É.T.)
− MTSZ F.É.T. integrált nap szervezése
− Kerekesszékes játékosok támogatása
− Hallássérült tenisz támogatása (játékos és verseny támogatása)

− Hazai és nemzetközi kerekesszékes versenyek rendezése
− SO. nemzetközi tenisz verseny rendezése
7.4

Strandtenisz
− A sportág népszerűsítése
− Új infrastrukturális lehetőségek felkutatása (új pályák)
− Hazai és nemzetközi versenyek rendezése (8db ITF)

Budapest, 2022.04.25.

