
Szakmai előzmények összefoglaló a Körmöczy programhoz 

 

SZAKMAI HELYZETELEMZÉS 

 

1. Az átadás-átvétel során tapasztalt szakmai helyzet a szövetségben  

 

Előzmény: A Kiemelt Sportágfejlesztési Program előtti és utáni időszak: pozitívumok és 

negatívumok felsorolása. 

 

Mint az köztudott, a kormány 2013-tól megalkotta a 16 kiemelt olimpiai sportág számára a 

Központi Sportágfejlesztési Koncepciót.  

 

Mind a 16 kiemelt sportági szakszövetségnek le kellett adnia a 2014–2020 közötti időszakra 

vonatkozó sportágfejlesztési koncepcióját. 

Ezt a Magyar Tenisz Szövetség 2013-ban egy komplex, minden területre kitérő programmal 

megtette. A szakmai koncepcióban részletesen rögzítve lettek a legfontosabb fejlesztendő területek 

és az erre irányuló módszerek és programok, melyek 80%-ban a mai napig megállják a helyüket.  

 

Az állami támogatások alapján a legkiemelkedőbb év a 2018-as volt, amikor több mint 3.5 milliárd 

Ft-os költségvetésből gazdálkodhatott a Magyar Tenisz Szövetség. 

A KSF elindulásával lehetőség nyílt volna több olyan szakmai program elindítására, amely ezen 

időszak alatt meg tudta volna alapozni a magyar teniszsportág jövőjét. Ebbe beletartozott volna a 

bázis és versenyzői létszám növelése, ösztönző programok elindítása klubok és edzők számára. 

 

Az új szakmai vezetés megállapítása:  

 

Az átadás-átvétel után egyértelművé vált, hogy az MTSZ a korábbi években összes energiáját, és 

aránytalanul nagy anyagi és humánerőforrást fordított a nagy nemzetközi versenyek 

megrendezésére.  

 

Az igazolt versenyzők létszáma 2014 – 2020 között gyakorlatilag stagnált és jelenleg is ugyanazon 

a 2400 fős létszám körül mozog, mint 2014-ben vagy előtte. Ráadásul az MTSZ ezen igazolt 

utánpótláskorú sportolók, tervszerű fizikai és technikai fejlesztésével sem foglalkozott rendszer 

szinten az elmúlt években. 

 

Pozitívan kell értékelni az ITF nemzetközi versenysorozatot és a Nemzeti Edzésközpont 

megépülését. 

 

Az elmúlt 5 évben Babos Timea, Fucsovics Márton, Balázs Attila sikereitől tényleg hangos volt a 

magyar tenisz. Való igaz, olyan eredmények születtek a sportágban, amilyenek több mint 20 éve 

nem, így pl. a Davis Kupa csapat visszajutott a világcsoportba, Fucsovics Márton ATP versenyt 

nyert, Babos Tímea többszörös Grand Slam bajnok és többszörös világbajnok lett, valamint Balázs 

Attilával kiegészülve két férfi teniszezőnk is az első 100-ban volt a világranglistán. Árnyalja a 

képet, hogy ezek a sikerek azonban szinte egyáltalán nem a Magyar Tenisz Szövetség tervszerű, 

hosszút távú stratégiájához köthetők, hanem sokkal inkább egy-egy sportoló és az őt körülvevő 

néhány ember elkötelezett, sok éven át kitartó erőfeszítéseinek. 

 

Azonban azt sem felejtsük el, hogy még ezek az eredmények sem feltétlenül jelentenek óriási 

kiugrást az elmúlt évtizedekhez képest, hiszen pl. a 2000-es évek elején volt olyan Grand Slam 

torna, ahol 5 magyar játékos is főtáblás volt alanyi jogon egyéniben, sőt volt egy Szávay Ágnes is.  

 

 



Az előző évtizedekhez képest óriási anyagi többletforrás, tehát nem feltétlenül hozott magával 

lényeges nagyobb nemzetközi eredményességet, ugyanakkor a hazai bázis nem növekedett, az 

utánpótlás eredményesség sem javult és rengeteg fontos és értékes szakmai program nem 

indult el, amire pedig lehetőség adatott volna. 

 

2. Az új szakmai vezetés stratégiája, koncepciója 

 

A 2020 júliusában megválasztott új elnökség, kiemelt céljának a hazai teniszsport tömegbázisának 

szélesítését, a vidéki teniszélet megerősítését, az utánpótlásképzés mennyiségi és minőségi 

bővítését, illetve a gyermektenisz fejlesztését jelölte meg prioritásként. 

 

Ezen célok alapján 2020 év végére elkészült az MTSZ megújult szakmai koncepciója. 

A több mint 50 oldalas anyag kidolgozásánál az összes bizottság aktív szerepet vállalt, majd 

a tagszervezetek is véleményezték és elküldték javaslataikat a szövetségnek. 

A több körben tárgyalt szakmai koncepciót végül az elnökség idén év elején fogadta el. 

A szakmai koncepció, éves lebontásban 1.5 milliárd forintos költségvetéssel tervez a következő öt 

évre. 

 

A 2021-es évre ebből előreláthatólag valamivel több mint 1 milliárd forint fog az MTSZ 

rendelkezésére állni. Ennek az összegnek a döntő többsége az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

érkezik, azon a szponzoráción túlmenően, ami szükséges ahhoz, hogy olyan programok is 

elinduljanak, amik az EMMI által nyújtott támogatásból nem finanszírozhatók. 

 

Ilyenek többek között a hazai és nemzetközi felnőtt pénzdíjas, illetve a nemzetközi ITF pro circuit 

versenyek. 

 

Az EMMI az előző években 400-500 millió forint közötti forrást biztosított a szakmai működésre, 

ezt szeretnénk 800 millió forinttal megnövelni a Körmöczy program által, a további 200 millió 

forint forrást pedig saját bevételből és szponzorációból biztosítaná magának a szövetség, a 

koncepciójában meghatározott 1.5 milliárd-os éves költségvetéshez. 

 

Ezért az MTSZ közvetlenül a kormányhoz fordult, annak érdekében, hogy költségvetési  

támogatást kapjon a Körmöczy Zsuzsanna Teniszfejlesztési Program mint sportolófejlesztési  

program végrehajtásához 2022-2025 vonatkozásában, évi 800.000.000 Ft értékben.  

Az MTSZ elképzelése szerint a Körmöczy program a szakmai koncepcióból, az óvoda-iskola és 

play & stay gyerektenisz programokat, a régóta tervezett szakmai műhelyek  programját, a kisebb 

felnőtt profi és junior nemzetközi versenyek megrendezését, az edzőképzést valamint a szabadidős 

tenisz programokhoz szükséges forrásokat biztosítaná, a KSF és egyéb EMMI források pedig 

elsősorban a válogatott versenyzők felkészítésére és nemzetközi versenyeztetésére, általános 

sportágfejlesztésre és ehhez kapcsolatos szervezeti fejlesztésre, valamint kisebb egyesületi 

támogatásokra kerülne felhasználásra.  

 

Ezen kívül az MTSZ szintén a kormányhoz fordult egy országos tenisz infrastruktúra fejlesztési 

program vonatkozásában, ahol 9 kiemelt vidéki központ és kb.50 egyéb kisebb vidéki és budapesti 

tenisz klub infrastrukturális fejlesztésére tett javaslatot. 


