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Utánpótlás Nevelési Program 
 

 

A  2005. március 16-án elfogadott Utánpótlás Nevelési Program, valamint a 
2010. június 16-án továbbfejlesztett változata, a maga idejében korszakalkotó és 
nagy jelentőségű volt, annak ellenére, hogy egyes pontjai nem, vagy csak 
részben valósultak meg. Megindított egy nagyon kedvező irányú folyamatot a 
magyar tekesportban.  Az elmúlt időszak fejlődése azonban időszerűvé teszi a 
program felülvizsgálatát és továbbfejlesztését az alábbiak szerint: 
 

1.  Meg kell vizsgálni, hogy melyik Megyei szövetségnél működik utánpótlás 
 bizottság, vagy ezzel kapcsolatosan  megbízott személy. Ha nincs, akkor meg 
     kell választani az utánpótlás bizottságot. Az utánpótlás bizottság 
     személyi összetételéről tájékoztatni kell a MATESZ Utánpótlás Bizottságát. 
 Felelős: Utánpótlás Bizottság, Megyei szövetségek. 
 Határidő:  2015.11.30. 
 

2.  A Megyei szövetségek a MATESZ utánpótlás nevelési programja alapján 
 készítsék el saját végrehajtási ütemtervüket. 
 Felelős: Megyei szövetségek utánpótlás bizottságai 
 Határidő: 2015.11.30. 
    
3.  A Megyei szövetségek készítsenek nyilvántartást a területükön működő    
     szakosztályokban foglalkoztatott utánpótlás korú /U23, U18, U14/ 
     igazolt és nem igazolt játékosról. A nyilvántartást a MATESZ Utánpótlás      
     Bizottságának is meg kell küldeni. A nyilvántartást sportévenként 
     aktualizálni kell. 
     Felelős: Iroda és Utánpótlás Bizottság 
     Határidő: 2015.10.31. majd folyamatos 
        

4.  A közoktatásban a napi 1 óra testnevelés kötelezővé tétele – ott ahol erre   
      lehetőség nyílik – esélyt teremt arra, hogy szakosztályaink felvegyék a 
      kapcsolatot a közeli iskola testnevelőjével, felajánlva alkalmanként a 
      testnevelés óra tekepályán történő megtartását. Ezzel nagyobb esélyt lehet 
      teremteni a tekesport fiatalokkal történő megismertetésére, 
      megszerettetésére. A Megyei szövetségek a számba jöhető szakosztályok 
      figyelmét hívják fel erre a lehetőségre. 
      Felelős: Megyei szövetségek 
      Határidő: folyamatos 
 
 
 
 
 
 
        



         

5.   Egységes versenyrendszer kialakítása és működtetése. A jelenleg kialakult 
 versenyrendszer /Országos utánpótlás seregszemle,Magyar Iskolai Egyéni 
            Bajnokság , Országos utánpótlás bajnokság, Egyéni, Sprint      
      és Összetett bajnokság/ nagyon jó, de a  versenyek 
      megrendezésének   megyei, vagy minimum a területi szövetségek     
 részére erkölcsi és anyagi elismerés segítségnyújtás indokolt. Ehhez a nevelő 
      egyesületi pontrendszer nyújt támpontot. /1sz. melléklet/ 
      Felelős: Utánpótlás Bizottság 
 Határidő: Folyamatos                                                                          
 

6.   Magyar Iskolai Egyéni Bajnokság egyre népszerűbb az iskolák diákjainál, 
nagy vonzereje van, 
 a tarolás azonban még nehézséget okoz. Ezt a versenyformát szeretnénk 
      módosítani úgy,hogy az „A” és „B” kategóriás nem igazolt versenyzők 
      hármas tarolással versenyezzenek. 
 Felelős: Utánpótlás Bizottság. 
 Bevezetési határidő: 2015/2016-os szezon. 
 
7.   Minősítési szint táblázat létrehozása és folyamatos karbantartása, ezzel a 
     minőség elismerése, kimutatása. 
     2.sz. melléklet 
     Felelős: Utánpótlás Bizottság 
     Határidő: Folyamatos 
 
8.  Új, az utánpótlás versenyeztetését biztosító rendszer létrehozása a 4.sz. 
     melléklet szerint. 
     Felelős: Utánpótlás és Verseny Bizottság 
     Határidő: 2016.08.30. 
                                                                                                          
 9.  A válogatottakat a minél jobb felkészítés érdekében az utánpótlás szövetségi 
     kapitányokra kell  bízni és négy éves ciklusokban menedzselni VB-től 
     VB-ig. Ezzel biztosítható, hogy a szakvezetők érdemi munkát tudjanak 
     végezni és ne csak a válogatás és csapatösszeállítás legyen feladatuk. 
     Felelős: Elnökség 
     Határidő: Folyamatos 
 
10. Az utánpótlás szövetségi kapitányok alakítsanak ki „A” és „B” kereteket, 
      ezek versenyeztetése legyen folyamatos, vagy javasolt Kelet-Nyugat- 
      Budapest válogatott  mérkőzések megrendezése különböző helyszíneken. A 
      drága nemzetközi mérkőzésekre, csak közvetlenül a VB előtt, a keret 
      végleges kialakulása után kerüljön sor. 
 Felelős: Elnökség, Utánpótlás szövetségi kapitányok, Utánpótlás Bizottság. 
 Határidő: Folyamatos 
 
 
 



 

11. A jelenlegi edzőknek minden évben a bajnokság megkezdése előtt 
       szakmai konzultáció megtartása indokolt, osztályonként  külön-külön 
      vagy együtt, ami célszerű, az utápótlás-neveléssel kapcsolatban. 
      Javasolt időpont:  Minden sportév előtt augusztus közepe 
      Felelős: Utánpótlás Bizottság. 
 

12. A nevelési költségtérítési díjak bevezetése a 3.sz. melléklet szerint. 
      Átigazolásnál /első esetben/ figyelembe vehető a nevelési díj megfizetése 
  a nevelő egyesületnek és a versenyző csak akkor igazolható át, ha az új 
      egyesület az átigazolási összeg kifizetését igazolni tudja, és csak ennek 
      az igazolásnak a birtokában igazolhatja át a Szövetség, a 2004 évi 
      Sporttörvény I.fejezet “Az amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezések” 7.§ 
     1. 2. 3. pontjai szerint. 
 Felelős: Iroda és Verseny Bizottság 
 Határidő: Folyamatos 
                                                                                                                                
13. Az utánpótlást érintő valamennyi döntésnél ki kell kérni az Utánpótlás 
 Bizottság véleményét, illetve be kell vonni a döntés előkészítésébe. E nélkül 
 utánpótlással kapcsolatos kérdésben döntés nem hozható ! Az Utánpótlás 
 Bizottságnak ezekben a kérdésekben egyetértési joga van. 
 Felelős: Elnök, két alelnök 
 Határidő: Folyamatos 
 
14. Az  utánpótlással kapcsolatos hírek, események kiemelt fontossággal 
 jelenjenek meg az interneten. 
 Felelős: Iroda 
 Határidő: Folyamatos 
 

15. Kérjük a MATESZ tagjait, hogy területükön kezdeményezzék és szervez- 
 zék meg, hogy minél többen ajánlják fel jövedelmük 1%-át a MATESZ                
 utánpótlás-nevelésre. 
 Felelős: Megyei utánpótlás bizottságok vezetői. 
 Határidő: Folyamatos 
 

16. A jövedelemadó 1%-ának felajánlásához szükséges nyomtatványt 
     (adószámmal kitöltve) minden megyei szövetségnek, tagegyesületnek 
 meg kell küldeni, valamint a honlapon is meg kell jelentetni. 
 Felelős: Iroda 
 Határidő: 2016. január 15., illetve folyamatos 
 

 
17. A MATESZ utánpótlás-nevelési programját a TEKE Híradóban  2015.10.01- 
      től megjelenő számaiban – legalább két alkalommal - meg kell jelentetni.   
 Felelős: Iroda 
 Határidő: 2015. október 31. 

 



 

 

 

 

18. A MATESZ Utánpótlás Bizottsága felügyeli és ellenőrzi a program 
      végrehajtását, melyről  évente téjékoztatja az elnökséget. 
 Felelős: Utánpótlás Bizottság elnöke 
 Határidő: Júniusi elnökségi ülés 
 
 
Az utánpótlás nevelés léte és minősége, egyenlő a magyar tekesport jövőjének 
létével és minőségével. Ezért mindannyiunk számára kiemelt fontosságú kell 
hogy legyen. Kérünk mindenkit - akinek lehetősége van rá - segítse 
törekvéseinket. 
 
 

A MATESZ utánpótlás-nevelés program határozata az elfogadás napjától 
lép érvénybe. 
 

 
 
Budapest, 2015. szeptember 18. 
 
 
Melléklet:  1.sz. Értékelési ponttáblázat 
                  2.sz. Minősítési szint táblázat 
                  3.sz. Nevelési költségtérítési díj táblázat 
                  4.sz. Új utánpótlás versenyeztetési rendszer 
                    
                       
 
                                                                 MATESZ Utánpótlás Bizottsága 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. sz. melléklet 
 

Értékelési ponttáblázat: 
 

• Országos Utánpótlás Seregszemle 
• Magyar Iskolai Egyéni Bajnokség. 
• Országos Utánpótlás (serdülő. Ifjúsági) Egyéni, Sprint és Összetett 
Bajnokság 
 

1.  Országos Utánpótlás Seregszemle 
 

Leány  A    12    versenyző 
Leány  B    12     
Fiú      A    12    /1...........15/ 
Fiú      B    12 
 

Az első helyezett 13 pont, a második 11 pont, utána 1-1 ponttal csökken  
 

2.  Magyar Iskolai Egyéni Bajnokság 
 

Leány  A    18    versenyző 
Leány  B    18 
Fiú      A    18   /1..........21/ 
Fiú      B    18 
 
Az első helyezett 19 pont, a második 18 pont, utána 1-1 ponttal csökken  
 

3.  Országos Leány/fiú Egyéni, Sprint és összetett Bajnokság 
 
Az első helyezett 13 pont, a második 11 pont, utána 1-1 ponttal csökken  
 

Egyéni/napi/ 
Leány    12    versenyző       /1...............15/ pont 
Fiú        12     
 
Az első helyezett 13 pont, a második 11 pont, utána 1-1 ponttal csökken  
 

Összetett 
Leány    12    versenyző      
Fiú        12   
 
Az összetett verseny pontozását nem tartjuk igazságosnak, mert az egyéni /napi/ 
versenyben már értékeltük, így duplán lenne jutalmazva. 
 
 

Javaslat: 



Az értékelést a Területi Magyar Iskolai Egyéni Bajnokság és az Országos 
Utánpótlás (serdülő, ifjúsági) Egyéni, Sprint és  Összetett bajnokságokra is 
kiterjesztenénk. 
Területi bajnokságoban mindenhol 6-6 versenyző, vagy csapat lenne értékelve 
korosztályonként. 
Leány   6    versenyző        /1..........(/ pont 
 

Két továbbjutó esetén az első három helyezett között 2 pont különbséggel, utána  
1-1 ponttal csökken. 
Háron továbbjutó esetén az első négy helyezett között 2 pont különbséggel utána 
1-1 ponttal csökken. 
 

9. sz. pont elfogadása esetén az értékelési ponttáblázat egy témakörrel bővül. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. sz. melléklet 
 

Minősítési szint táblázat 
Serdülő Leány/Fiú 
 

4x30=120 I.osztályú II.osztályú III.osztályú 
Versenygurítás  
  
 Leány 540 520 500 
 

 Fiú 560 540 520 
 

2x50=100 I.osztályú II.osztályú III.osztályú 
Versenygurítás 
 

 Leány 420 400 380 
 

 Fiú 440 420 400 
 
-   I.-II-III. osztályú minősítések  igazolása a kiadó egyesületek feladata. 
    Megtalálható az Eredményközlőben, illetve a versenyjegyzőkönyvekben. 
-   Szint 5 alkalommal idegen pályán elért eredmény, bajnoki, kupa, válogatott, 
     illetve egyéni versenyeken lehet elérni. 

-   Minősítést bajnoki szezononként lehet megszerezni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 
 

Nevelési Költségtérítési Díjak 
/Más egyesületbe történő átigazoláskor 
 

Amatőr szerződéses, nem szerződéses sportolók esetében egyszer kérhető 
nevelési költségtérítés a versenyző minősítése függvényében. 
 

Serdülők:                                                                                                                                                                                                 
Minősítést nem szerzett                                 30.000.- Ft. 
• III. osztályú         60.000.- Ft. 
• II. osztályú                                           100.000.- Ft. 
• I. osztályú                                            150.000.- Ft. 
• Válogatott                                            200.000.- Ft. 
 

Ifjúságiak: 
_  -    Minősítést nem szerzett       30.000.- Ft.                                  
 - III. osztályú                                  80.000.- Ft. 
 - II. oszttályú                                 150.000.- Ft. 
 - I. osztályú                                   250.000.- Ft. 

     Válogatott                                    350.000.- Ft. 
 

Kiegészítés a fenti adatokhoz: 
 

1.  Az átigazoló egyesület a nevelő egyesület részére köteles a megállapított 
     költségtérítést – számla ellenében - kifizetni. 
2.  A MATESZ a játékos részére csak a nevelési költségtérítési díj kifizetését 
     igazoló számla alapján adhatja ki a versenyengedélyt.                       
3.Amennyiben a nevezett versenyző tanulmányait más településen folytatja, 
     úgy lehetőség van rá Kölcsönadási Szerződés  megkötésére két egyesület 
     között, ameddig nem fejezi be tanulmányait, azon a településen. 
     Ha befejezte, a nevelő egyesülete rendelkezik versenyeztetési jogával.     
4.  A módosított összeget az Elnökség 2015. 12. 09. ülésén 12. pont Egyebek     
      részében hét/7/ igen, egy/1/ tartozkodott és nulla/0/ ellenszavazat nélkül 

     elfogadta. 
 

A nevelési költségtérítési díjak 2015. évi átigazolási időszaktól érvényesek, 
melyet a MATESZ Elnökségének joga van módosítani. 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  



4. sz. melléklet 
 

A 8. pont részletes kidolgozása /javaslat/. 
 

A 2010-es kormányváltás után megváltozott a sportfinanszírozás rendszere. 
Vártunk eddig türelmesen,- mivel nem vagyunk olimpiai és kiemelt sportág - 
hogy mi lesz a tekével, reméltük, hogy a kiemelkedő eredményességet majd 
figyelembe fogják venni. Egy komolyabb támogatással az utánpótlás-neveléssel 
más irányba is el lehetett volna indulni. Már utánpótlás-nevelő központokról, 
pályák építéséről is álmodoztunk. Öt év eltelt, de komoly változás a teke 
támogatása terén nem történt. Úgy gondoljuk, hogy tovább nem várhatunk, 
lépnünk kell. Az Utánpótlás Bizottságunk javaslatára az elnökség napirendre 
vette a legutóbbi ülésen az utánpótlás-nevelés program kidolgozását és 
egyetértett szükségességével. Az elnökség megbízta az Utánpótlás Bizottságot 
az ezzel kapcsolatos vitaanyag kidolgozását. 
 

Mintha megéreztük volna előre, mert az elhatározás helyességét igazolták a 
Speichersdorfi U 18-as VB-n tapasztaltak. Elrohant mellettünk a „világ”.  
Tisztában voltunk vele, hogy olyan megoldás kell, ami előre viszi az ügyet, az 
utánpótlásnak hatékony fejlődési lehetőséget biztosít, és lehetőleg ne kerüljön 
nagy költségbe. 
 

Felmértük a jelenlegi helyzetet: 
 

     -  A zalaegerszegi VB-én még sikert sikerre halmozó U 18-as korosztály 
         „felöregedett” az U 23-ba, nagy űrt hagyva maga után. 
     -  Az U 18-as korosztályban kevés a játékos, azok közül nincs egyenlőre 
        kiemelkedő képességű. 
     -  A szuperligás klubok többsége nem végez utánpótlás-nevelést, hanem 
        inkább igazol játékosokat alacsonyabb osztályokból. A legtöbb ilyen      
        versenyző technikája a nevelő egyesületnél esetlegesen alakul ki és a 
        helytelen beidegződéseket már nem mindig lehet kiküszöbölni. 
         Stílusuk többnyire nem alkalmas az elemes pályák eredményes megjátszá- 
        sára. Pl. az U 18-as VB-n szereplő versenyzők nagy része NB. I. alatti 
        bajnokságokban szerepelnek, nagyrészt nem megfelelő minőségű pályákon, 
        mentálisan és technikai képzettségben jelentősen lemaradva. 
     -  Utánpótlásunk képzettségén nyomot hagy a magyar tekesport két rákfenéje, 
        a megfelelő képzettségű edzők hiánya, és a pályák/deszkák/ nem kilégítő 
        állapota. 
 

 

A jelenlegi utánpótlás bajnokságok változatlan hagyása mellett, olyan megoldást 
kell kitalálni, ami ezen a helyzeten javít, és végrehajtható: 
 

1. Fel kell hívni a szuperligában és az NB.I-ben szereplő csapatok figyelmét, 
hogy nagyobb részt vállaljanak az utánpótlás nevelés tekintetében, mint az U14, 
mint az U18-as korosztályoknál. Ez azért fontos, mert a két legmagasabb 
osztályban már nagy eséllyel biztosíthatók a képzett edzők, ott vannak a 



magasan képzett játékosok (van kitől tanulni) és nem utolsó sorban a kötelezően 
előírt elemes pálya is biztosított. 

 
     2.  A versenyeztetést kettő vagy három nyugati (Ny/I.,Ny/II.,Ny/III.) és kettő 
          vagy három keleti (K/I.,K/II.,KIII.) csoportban képzeljük el, szeptember- 
          -október- november, majd február-márciua-április hónapokban, havonta 
          egyszer, minden hónap utolsó vasárnapján rendezett tornákon. Az utazási 
          költségek kiegyenlítése érdekében lennének kijelölve a tornák helyszínei. 
          Az öt vagy hat csoport I. II. III. helyezettjei, aztán májusban egy kijelölt 
          helyszínen eldönthetik az U18-as magyar bajnokság I.II.III. helyét. 
 
     3.  A bajnokságra nevezhetnek az NBI. alatti bajnokságban szereplő 
          csapatok U14 és U18-as versenyzői is, nem kötelező jelleggel. 
 
     4.  Ezeken a tornákon a fiatal játékosaink szem előtt lesznek, azonos pályán 
          versenyezhetnek, a szakemberek kijavíthatják hibáikat, figyelemmel           
          kisérhetik fejlődésüket. Magyarul napra készen leszünk belőlük. 
 
     5.  Mivel a szakember hiányt egyik napról a másikra úgysem lehet orvosolni, 
          ez a módszer biztosítaná azt, hogy hozzáértő szakemberek (4fő is elég) 
          szövetségi kapitányok is-érintkezésbe lehessenek a fiatal versenyzőkkel. 
 

A lányok versenyeztetését máshogy kell megoldani. Kevés a női csapat, náluk  
egy csoport szervezésével megoldható lenne a versenyeztetés. De fel kell mérni 
a játékosokat lennének-e elegen, mert a szuperligában az első csapatokban is 
játszanak 18 év alatti versenyzők. Valamint vannak a megyei bajnokságokban 
alsóbb osztályú férfi csapatokban is versenyző lányok, akik ezzel a módszerrel 
szintén szem elé kerülnének. 
 
Az új utánpótlás versenyeztetési program a 2016/2017 sportévben történő 
elindításának előkészítése céljából, fel kell venni a kapcsolatot a megyék 
utánpótlás bizottságaival, valamint fel kell mérni a számba vehető utánpótlás 
korú játékosokat minden szakosztálynál (MATESZ Utánpótlás Nevelési 
Program 1. és 3. pont). 
 
 
Szombathely, 2015, június 03. 
 

 
 

 
 

                                                                              
 


