Elnöki beszámoló
Vezetői összefoglaló, célkitűzések
A Magyar Teke sport a magyarországi rendezésű, sikeres Világbajnokság után úgy
szervezésben, mint sportszakmailag nehéz időszak elé nézett. Olyan akut problémákkal
kellett szembenézni, mint az utánpótlás fenntartása, a tehetséggondozás, infrastruktúra és
finanszírozás fenntartása oly módon, hogy az elvárásoknak megfelelő eredménykényszer
a nyakunkban volt.
Elnökségi ciklus célkitűzései: Fenntartható gazdálkodás, fenntartható eredményesség,
hazai és nemzetközi sportpolitikai pozíció erősítése, szponzoráció.
Elnökségi ciklus küldetése: Rendezett körülmények mellett, a magyar teke sport
megfelelő helyet és szerepet töltsön be a magyar sportok között.
Szakmai területek, tevékenységek
Az elnökség és a bizottságok munkája:
A Magyar Teke Szövetség elnöksége 13 fő. Az elnökség összetételét tekintve
sportszakmai, gazdasági és üzleti területek képviseltetik magukat. Az elnökség az elmúlt
4 évben átlagosan negyedévente ült össze és vitatta meg a napirendi pontokat. Az
elnökség munkája elsősorban a hazai ügyek és feladatok koordinálása volt, de mindezt
úgy kellett megtenni, hogy ezek megfeleljenek a nemzetközi szövetségnek is. Ez több
esetben idézett elő súrlódást az egyesületek és a Szövetség között. Gondolok itt
pályaminőségi problémákra, gurítás számra vagy utánpótlás korú játékosok játszatására.
Jogosan merül fel a kérdés, hogy az elnökségnek mennyire fontos a sport hazai védelme,
többször be kellett látni, hogy mindenkinek egyenként nem lehet megfelelni.
Kompromisszumokat kell hozni, amelyeket a nemzetközi szabályokon is át kell vezetni.
Az Elnökség feladata pedig ezen adottságok mellett a fenntarthatóság biztosítása. Az
Elnökség a munkáját mindvégig társadalmi munkában és megbízatásban teljesítette.
Követtük a transzparens, érték alapú vezetés elveit, üzleti előnyt saját pozíciójából
semelyik elnökségi tag nem szerzett.
Az elnökség munkáját 11 bizottság segítette és segíti. Számosságát tekintve sok a 11
bizottság, de szakmaiságát tekintve több esetben indokolt és hasznos volt tevékenységük.
Biztosítva az együttműködést és a költségtudatosság elvét, a bizottságokban is mindenki
társadalmi munkában végezte tevékenységét. Általános probléma volt, hogy a bizottságok
akkor ültek össze, hogy ha ezt valamilyen egyedi ügy, megoldandó feladat indokolta. Így
sokszor hiányzott a folyamatos kommunikáció. Az elnökségi ciklus végére kialakítottunk
egy beszámolási rendet és formanyomtatványt, ami meglátásom szerint az áltlátható
munkát támogatja.

A következő elnökség stratégiai feladata a bizottságok létjogosultságának újból
felmérése és szükség esetén megreformálása.
Szövetségi iroda
A Magyar Teke Szövetség napi operatív ügyeit a főtitkár és az irodavezető végzi.
Tevékenységük kiterjed a napi működésre, szerződésekre, igazolásokra, esemény
szervezésre és a pénzügyek kezelésére. Gyakorlatilag 2 személy tart fent egy működő
sport „vállalkozást”, amelynek 13 vezetője van. Ez irónia saját magunk és szervezeti
működésünk irányába, amin változtatni szükséges.
A 2016-os küldöttgyűlést megelőzően fény derült arra, hogy az operatív feladatokat a
korábbi főtitkár és az irodavezető nem látta el megfelelő körültekintéssel, melyet részben
saját kudarcomnak is érzek, részben pedig az illetékes bizottságok kudarcának, hiszen
nem kaptunk visszajelzést a hibákról. Főtitkár Úr és az Irodavezető felmondását követően
több vizsgálatot indítottunk el az esetleges hibák feltárására és azok megoldására. Tisztán
akartuk látni, hogy a hibákból vagy gondatlanságból származott e anyagi kára a
Szövetségnek. A Gazdasági Bizottság valamint a Magyar Bowling és Teke Szövetség
bevonásával végeztük az ellenőrzéseket. A MATESZ bankszámlájához kötött
folyószámla elszámolása rendben volt, míg a készpénz elszámolásban voltak szakmai
hibák, de ezek anyagilag a szövetséget nem károsították.
A további szabályos működést elősegítendő a főtitkári és irodavezetői pozícióra új
pályázatot írtunk ki, amely sikeres volt. Az „új” kollégák azon túl, hogy elvégezték az
elmaradásokat, a Szövetség ügymenetét a szabályoknak megfelelően, jól teljesítették.
Támogatva és ellenőrizve munkájukat, személyem is bevontam a napi operatív ügyekben.
Előrelépésként élem meg, hogy elkezdtünk elérhető pályázatokkal foglalkozni. Sikeresen
pályáztunk válogatott ruházat beszerzésére és teke felszerelések beszerzésére, nem
beszélve a pályafejlesztésről, ami az elmúlt évek legnagyobb sikere volt.
Napi operatív ügymenet:
Főtitkár: Sportdiplomáciai kérdések rendezése, válogatott kötelezettségek szervezése,
szerződések készítése – előterjesztése, operatív irányítás.
Irodavezető: Pénzügyi műveletek, házi pénztár kezelés, versenyengedélyek, folyamatos
kommunikáció.
Elnök:
Rendszeres pénzügyi és operatív ellenőrzés, sportdiplomáciai szerepvállalás, stratégia,
szponzoráció, állami kapcsolattartás.
Beszámolás rendje:
Minimum heti egyeztetés főtitkár és elnök között. Folyamatos dokumentum betekintés.

Eredményesség, nemzetközi pozíció:
Világkupa: 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz
Világbajnokság (U): 4 arany, 3 ezüst, 13 bronz
Világbajnokság (F): 10 arany, 11 ezüst, 1 bronz
Az elmúlt 4 évben a Magyar Válogatottak magabiztosan hozták az érmeket, azonban a
mezőny jelentősen felzárkózott. A legnagyobb ellenfelek Szerbia, Németország,
Horvátország

folyamatosan

közelebb

kerültek

hozzánk,

sőt

felnőtt

szinten

eredményesebbek voltak. Semmiképpen nem szégyenkezni kell, hanem azért dolgozni,
hogy tekevilág rendje újra helyre álljon. Ez nem kizárólag a sportolókon múlik. Főleg
Szerbiában (nem EU irányvonalak szerint működő szövetség) sikerült elérni a
fokozottabb állami szerepvállalást. A technikát tudjuk, a stratégiát az elnökség kidolgozta,
de meg kell érteni, hogy nekünk, Magyarországnak EU normákat követve kell tudnunk
érdekeket érvényesíteni, ami sokkal összetettebb és nehezebb feladat.
2016 Világbajnokság volt az első év, ahol nem csak sport eredményben (U23 női csapat
világbajnoki cím, U23 női páros bronzérem, U23 férfi páros bronzérem, tandem
ezüstérem, női összetett ezüstérem, férfi egyéni ezüstérem) hanem sportdiplomáciában is
sikereket értünk el. Erősítettük nemzetközi pozíciónkat, amely 2017-ben, a nemzetközi
tisztújításkor értékes lehet.
Klub szinten évek óta hozzuk a nemzetközi eredményeket úgy női, mint férfi vonalon.
Külön kiemelendő az Alabárdos Szeged (jelenlegi név) szereplése, amely immár a világ
legeredményesebb klubcsapata.
Az Edzői Bizottság (Elnök Németh Lajos, tagok: mindenkori szövetségi kapitányok)
feladata az elmúlt ciklusban kiemelten fontos volt. Úgy férfi mint női szövetségi kapitány
poszton változásra volt szükség. Olyan változásra, ami szakmailag is megalapozott és
nem veti vissza az eredményességet. Főleg a női szövetségi kapitányi poszt betöltése volt
nehéz, mivel a női szakág alapjaiban küzd az utánpótlással.
A zalaegerszegi VB után lejárt a szövetségi kapitányok szerződése. Részükre új pályázat
került kiírásra. Mivel a Sporttörvény előír szakképzettségi megfelelőséget, nem felelt meg
minden pályázó. A női szövetségi kapitányi posztot hosszú ideig nem tudtuk betölteni.
Addig helyettesítésekkel oldottuk meg a problémát /Fehér László, Németh Lajos/.
2015. év végén Fehér László férfi szövetségi kapitány fel lett függesztve. Ettől fogva a
felnőtteknél nem volt funkcióban szövetségi kapitány.
A probléma a férfiaknál Csányi Béla szerződtetésével még a 2016-os egyéni VB előtt
megoldódott. A nőknél pedig 2017.02.07-én ismét Fehér Lászlót bízta meg az elnökség a
női szövetségi kapitányi teendők ellátásával.

Az elnökség szövetségi edzőt is szerződtetett Ferenc József személyében, bízva abban,
hogy a szakmai stáb minőségi bővítése segít a játékosok mentális és fizikális
kiteljesedésében.
Sajnos a válogatottak felkészülési programjának és a versenyprogramjának kialakításakor
még nem voltunk abban a helyzetben, hogy láttuk volna az anyagi fedezetet. Pl. a
2016/2017-es versenyprogramból utólag két válogatott mérkőzést ki kellett vennünk,
ennek oka a MOB, mint finanszírozó funkció megszűnése volt.
A válogatott keretek felkészítését felmérő jellegű edzőtáborokban folytattuk, amelyekre a
világversenyek előtt 3-5 alkalommal került sor. Továbbá erre természetesen az országok
közötti válogatott mérkőzéseket is felhasználtuk. Igyekeztünk minden esetben a
költségtudatosság elvét követve a legjobb gyakorló ellenfelek kiválasztani.

Utánpótlás:
Minden sportág legfontosabb eleme az utánpótlás nevelés. Ha nincs utánpótlás nevelés, a
sportág megszűnik. Több féle programmal próbálkoztunk, hogy megtartsuk és fejlesszük
az utánpótlást, több kevesebb sikerrel. Ezek egy része megvalósításra került, többi része
pedig a források megnyitásával indulhat el.
Fontos pillérek:
Országos seregszemle:
-

75-80 fő.

-

Főbb változások: 3-as tarolás bevezetése.

Páros bajnokság
-

Mivel a klubok egy része nem rendelkezik serdülő versenyzőkkel, a bajnokság
megszűnt.

Diákolimpia
-

Az elvárásoknak megfelelő számú versenyzővel és minőségben valósult meg a
lebonyolítás.

Új versenyeztetési forma:
Az Edzői Bizottság az Utánpótlás Bizottsággal közösen, - látva az U18 és U14 korosztály
nem kielégítő helyzetét – ezen korosztályok részére új versenyeztetési formát dolgozott
ki, amelyet az elnökség is elfogadott, sőt átlátva a kezdeményezés hasznosságát a
Szövetség anyagilag is díjazza az ebben résztvevő legeredményesebb egyesületeket,
szakosztályokat. A versenyt a 2016/2017-es versenyévben indítottuk el, ahol NyugatDunántúlom, Észak és Közép-Dunántúlon 120 amatőr és igazolt versenyző vett részt.
Sajnálatos, hogy Pest megyében valamint Kelet-Magyarországon nem rendezték meg. El

kell érni a következő verseny évben, hogy az egész országot behálózza ez az utánpótlás
versenyeztetési forma.
Válaszra váró kérdések:
-

Hogyan lehet elérni, hogy minden egyesület és régió komolyan, összefogásban
foglalkozzon az utánpótlással?

-

Hogyan lehet közelebb kerülni az iskolákhoz és a gyerekekhez?
Az utánpótlás nevelés komoly munka, de hálás is egyben. Fiatalokkal foglalkozni és
eredményeket hozni dicső kihívás. Ezt bizonyítja az U23-as leány csapat világbajnoki
aranya 2016-ban.

Hazai versenyeztetés
A

csapatbajnokság

tekintetében

sajnos

minden

évben

szembe

kellett

nézni

megszűnő/visszalépő csapat által okozott problémával és az ezt követő, adott bajnoki
osztályt érintő feltöltéssel. Ezeket a problémákat osztályozó mérkőzésekkel, illetve az
alacsonyabb osztályú bajnokság dobogósainak magasabb osztályban történő szereplés
felajánlásával sikerült megoldani.
A női bajnokság kérdése egy kicsit más elbírálás alá tartozik. Ott összesen 10 csapat
versenyez, érelemszerűen egy csoportos bajnokságban. A versenykiírás rájuk vonatkozó
részét az utóbbi években már csak a beérkezett nevezések ismeretében részleteztük
(alapszakasz + rájátszás kérdése).
A Szuperligában 2010 óta, az NB I-ben pedig 2015 óta kötelező panel pálya nagyban
befolyásolta a csapatok szereplését. A mezőny csökkenése miatt a női bajnokságban
egészen 2015-ig nem lehetett alkalmazni ezt a szabályt. A pályahasználat így is komoly
szervezést igényel, jelenleg ugyanis a férfi Szuperligában 2 csapat (Vasasszonyfa –
VAOSZ, Salgótarján – SALGÓZD néven Ózd); a női Szuperligában 4 csapat (Rákoshegy
I, II – FTC, Szentes Szegvár, Ipartechnika Győr – Győr-Szol); az NB I nyugati
csoportban 6 csapat (Arborétum Herény, Balogunyom – VAOSZ, Csákánydoroszló –
Szentgotthárd, Elmax Vasas – Ajka, Nagymizdó – Szombathely /Horváth/, Zalaszentgrót
– Zalaegerszeg /Andráshida/); NB I keleti csoportban 5 csapat (Cegléd – Szolnok, Főv.
Vízművek – BKV, Gázművek – TÜKER, Gyula – Szegvár, Szank – Kunfehértó); Az NB
II különböző csoportjaiban pedig 9 csapat (ők többnyire tulajdonosi vita, anyagi okok,
vagy a saját pálya műszaki állapota miatt) szerepel idegen pályán.

Az egyéni versenyek terén az addigra bevett gyakorlat alapján az országos rendezvény
első napi eredményei alapján a második napon a sprint versennyel folytatódott, ám egy új
javaslat alapján nem 16, hanem 32 versenyzővel. Ez az időt nem növelte meg jelentősen
és ezáltal a válogatott versenyzők létszámának függvényében vagy mindenki részt
vehetett a vasárnapi kieséses játékban (8 fős válogatott keret esetén), vagy pedig
mindössze 4 versenyző esett ki szombaton (12 fős válogatott keret esetén).
A csapatok többségének állandó kérdése, hogy miért kell a bajnokság és a kelet-nyugat
egyéni selejtező után bő egy hónapot várni az országos egyéni bajnoksággal. 2 évvel
ezelőtt ezt kiküszöbölendő, a Világbajnokság előtt került sor az egyéni Országos
Bajnokságra, a tavalyi évben úgy szintén. Ez elméletben jó felkészülési lehetőség lenne a
válogatott sportolóknak is, és lehetőség a szövetségi kapitány(ok)nak bizonyos kérdőjelek
eldöntésére. A válogatott szakvezetés kérésére azonban az elmúlt bajnoki év végén a
verseny ismét a VB után kapott csak helyt a versenynaptárban.

Infrastruktúra:
Sajnálatos tény, hogy az országban működő teke klubok nagy része nincsen ellátva
megfelelő infrastruktúrával. Figyelembe véve a nemzetközi előírásokat, valamint az
általános társadalmi elvárásokat a pályák állapota aggasztó. Vagy ami még rosszabb,
nincsenek pályafejlesztések, nincsenek előre mutató tervek. A Szövetség elsődleges
feladata az volt, hogy úgy a szervezésben, mint forrás tekintetébe megpróbálja támogatni,
fejlesztésre ösztönözni a lemaradt régiókat, teke központokat.
Az elmúlt 4-évben:
A kötelezően felmért pályák száma

113 db

2013-ban

40 db pálya ebből 2db új panel.

2014-ben

31 db pálya ebből 8 db új panel

2015-ben

20 db pálya ebből 2 db új panel

2016-ban

22 db pálya itt *nem volt új pálya
építés.

A folyamatos fejlesztések mellett, sajnos az elmúlt 4-évben 12db pálya megszűnt vagy
átalakult szórakoztató pályának.
*2016 év vége hozta a fordulópontot. Debrecen városa, a Sportért Felelős Államtitkárság
és a Magyar Teke Szövetség hosszú egyeztetése után elindult a debreceni pálya
rekonstrukciójának előkészítése. Ez hosszú évek óta az első olyan beruházás, ami egy
régió teke életében meghatározó lehet.
A Rigó Dezső tekecsarnok (6 sávos) felújítása a tervek szerint 2017 novemberében
elkezdődik. A felújítást Debrecen Megye jogú Város Önkormányzata a teljes költség
50%-ával támogatja. A másik 50%-ot a Sportért Felelős Államtitkárság és a Magyar Teke

Szövetség (MABOTESZ támogatásával) biztosítja. 2017-ben az Államtitkárság 15 millió
forintot biztosít, a fennmaradó 7,5 milliót 2018-ban bocsájtja rendelkezésünkre. A teljes
felújítás költsége 45 millió Forint. Új pályatestek és automatika kerül kiépítésre, valamint
megújul a világítás és az öltözők. A csarnok tulajdonosa továbbra is Debrecen
Önkormányzata lesz, valamint az üzemeltető is ugyan az marad a Debreceni
Sportcentrum Nonprofit Közhasznú Kft.
Tervek a csarnokkal: Alkalmas lesz nemzetközi mérkőzések lebonyolítására ezért
válogatott mérkőzéseket tudunk oda vinni. Rendelkezik lelátóval, ami nagy előny.
Kiemelt szerepet szánunk a pályának a tekesport kelet-magyarországi népszerűsítésében.
Egy igazi központ lehet a jövőben.
Válaszra váró kérdések:
-

Hogyan lehet újabb központokat létesíteni?

-

Hogyan lehet bevonni az önkormányzatokat a stratégia gondolkodásba?

Média aktivitás:
Az elmúlt ciklusban külön „stáb” dolgozott azon, hogy a teke minél több mindenkihez
eljuthasson a médián keresztül. Évente 150 megjelenés volt a teke kapcsán, ezek közül
kiemelkedett az Alabárdos Szeged nemzetközi szereplése, Csányi Béla szövetségi
kapitány kinevezése, valamint a világverseny sikerek.
Tervek között szerepelt a médiakupa újraindítása, ami anyagi okokból nem valósult meg.
Csak olyan költségeket tudtunk vállalni, amelyek nem veszélyeztetik a szövetség és a
sportág működését.
Szponzoráció:
A média bizottság és a kollégák közreműködésével eddig nem jellemző módon
szponzorokat tudtunk hozni a teke köré. Mindezt tettük úgy, hogy folyamatosan
találkoztunk a nehézségekkel, amelyek a teke sport népszerűségéből és reklámértékéből
adódnak. Szponzorok számára nehezen értékesíthető felület.
Szponzoraink nagy része tárgyi és szolgáltató szponzor, ritka az anyagi szponzorálás
lehetősége.

Sikerült

szponzorációból

használni

válogatott

szállításra

buszokat,

hozzájutottunk sport ruházathoz, valamint számítógépekhez – melyek a szövetség
munkáját segítették és segítik. Történt pénzügyi szponzorálás 2014-2015-2016-ban is,
amely az összes támogatás 35%át tette ki. Azonban a tárgyi és szolgáltatásbeli
szponzoráció minden évben meghaladta az 1.5 – 2 millió forintot.
Szponzoraink: Vilati, Portfolio, Kling, Turizmus Kft., KÉSZ, CME, Geberit…
Válaszra váró kérdések:
-

Hogyan lehet költséghatékonyan fejleszteni az online rendszerünket?

-

Hogyan lehet a szponzorok számára vonzóvá tenni a teke sportot?

Sportörvény átalakítása, alkalmazkodás:
A magyar teke sport alkalmazkodását és tevékenységét első sorban a források határozzák
meg. Bár a nem olimpiai sportok között az elmúlt 4 évben minden alkalommal az első 3
helyen voltunk az *állami támogatás mértékét tekintve, ez még mindig kevés ahhoz, hogy
nyugodtan, kiszámíthatóan gazdálkodjunk. Kevés ahhoz, hogy olyan forrásokat tudjunk a
csapatok számára biztosítani, amelyek megkönnyítik működésüket.
2016-ban a MOB munkája a szakmai koordinációra szűkült, a finanszírozó és működtető
szerepét a Sportállamtitkárság vette át. Célul tűztük ki, hogy a lehető leggyorsabban és
leghatékonyabban felvegyük a kapcsolatokat, megtaláljuk a helyünket.
A sport törvény és a civil törvény változása kötelezettségeket rótt a Magyar Bowling és
Teke Szövetségre, amelyek a Magyar Teke Szövetségre is kötelezettségeket rónak. A
törvényváltozások figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a teke sport jövőjét.


*MOB

2016.04.20.

13.833.000



MOB

2015.10.07.

12.468.000



MOB

2014.06.04.

8.084.000



MOB

2013.07.10.

8.117.000



MOB

2012.08.04.

8.100.000

Jövőkép:
A jövőkép tekintetében célunk, hogy az Államtitkárság felé stratégiai jövőépítés
folyamatot mutassunk be és megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek a közép és hosszú
távú célokat finanszírozzák.
Célunk, hogy minden régióban, minden szinten megtalálják a tekézők örömüket és
támogatottságukat a tekesportban. Folytatni kell az elkezdett utat és fejlesztési
stratégiaalkotást

