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SZERVEZETI BESZÁMOLÓ 2016 

 
A 2013. június 18-án lezajlott Tisztújító Közgyűlésen megválasztott elnökség és Felügyelő 
Bizottság létszáma és összetétele a 2016. évben nem változott, az öttagú elnökség Lipusz Péter 
elnök, a háromtagú felügyelet Nagy Ádám elnök irányításával az alapszabálynak megfelelően 
végezte munkáját. 
 
A Szövetség tagsági létszáma 2015. évben a Maklári SE új tagként pótolta a tiszavirág életű Egri 
Sólyomszemek alakulatát, míg a Gyöngyöspata KSK (jelenleg Gyöngyöspata SE) több éves 
szünetet követően ismét aktív tagjává vált szövetségünknek. 2016-ban új taggal nem bővült a 
Szövetég létszáma, jelenleg 17 egyesület asztalitenisz szakosztálya működik aktívan a megyében, 
a Boldog a Sportért Egyesület a 2016/2017. bajnoki szezonban már nem indított egyik osztályban 
sem csapatot. 
 
A Nemzeti Bajnokságban érintett egyesületek – Egri Áfész SC Egri COOP SC néven, Hatvani ASE, 
Domoszló SK, Kömlő SC, Lőrinci AC és a Visontai ASE– a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek, a 
többiek a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetségnek fizetnek tagdíjat. Ennek összegén nem 
változtattunk: az 5.000 forintos tagdíj befizetésével az érintett szakosztályok kedvezményes 
nevezési díj ellenében indulhatnak el a versenyeinken. 
 
Továbbra is folyamatos probléma, hogy az igazolt játékosoknak sajnos nagyon alacsony százaléka 
utánpótlás-korú, még kisebb hányada női versenyző. Mivel NB-s küzdelmekben Heves megyének 
csak egyetlen csapata (Egri ÁFÉSZ SC) indult az elmúlt szezonban, ezért női versenyszámok 
lebonyolítása szinte lehetetlen. 
 
A statisztikák alapján a honlapunk népszerűségi szintje valamelyest csökkent. A Szövetség 
facebook aloldala viszont nem veszített aktivitásából, amit az ismerősök létszámának növekedése 
is alátámaszt; 2015 decemberében 386, 2016. év végén 476 ismerőse volt a Szövetségnek a 
facebook-on keresztül. írekkel, beszámolókkal, eredményekkel igyekszünk folyamatosan 
naprakész információkat szolgáltatni. Időhiány miatt sajnos folyamatosan voltak elmaradások, de 
ezeket igyekeztünk bepótolni. A közeljövőben az oldal egyes menüpontjai felülvizsgálatra kerülnek, 
ezeket frissíteni és látványosabbá igyekszünk tenni. A 2016/2017-es szezontól a HMATSZ 
szervezte megyei I. osztályú CSB eredményei már felkerülnek a MOATSZ oldalára. A „GYIK” 
Gyakran Ismételt Kérdések menüpont továbbra is segítséget nyújt főként az új szakosztályok 
csapatainak a szabályértelmezésben. A Szövetség weboldalának fejlesztése továbbra is terv 
marad, cél egy sokkal informatívabb, naprakészebb, de ugyanakkor sokkal könnyebben kezelhető 
honlap. 
 
Az előző esztendőben is tartalmas versenynaptárat készítettünk: a tavaszi és az őszi szezon során 
kevés hétvége maradt asztalitenisz esemény nélkül. A 2015/2016. évi Heves megyei 
csapatbajnokságra 20 csapat nevezett. A 2016/2017. év versenykiírására, szintén 20 csapat adta 
le nevezését. A nevezési díjat az új szezonban jelentősen növeltük, amely csapatonként 12.000 
Ft-ra növekedett. Bízunk abban, hogy a csapatlétszám nem apad a 2017/2018-as szezonban, 
esetleg újabb csapatok neveznek vagy új egyesületek is indítanak csapatot a megyei csapatbajnoki 
küzdelmekben.  
 
A versenyrendezés, a befolyó növelt nevezési, illetve tagdíjaknak köszönhetően a 2015. év 
végéhez képest magasabb, ismét egy millió Ft feletti mérlegfőösszeggel zártuk a 2016-os 
gazdasági évet. 
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A megnövekedett nevezési díjak elsődlegesen az utánpótlás-nevelés fejlesztését célozták. Az 
utánpótlás helyzete, a sportág népszerűsítése visszatérő probléma: sok olyan helyen, ahol 
fiatalokkal foglalkoznának, hiányoznak a személyi és tárgyi feltételek. Ehhez kapcsolódva továbbra 
is kritikus téma az edzőkérdés. Az utánpótlás-nevelés föllendítése érdekében továbbra is folytattuk 
a 2013-ban indított utánpótlás támogatási rendszert. A 2016. az Egri ÁFÉSZ SC mellett a 
Gyöngyöspata KSK és a Pétervására SE részsült havi szintű juttatásban, Az ősszel újra kiírt 
pályázatra mindenkinek elfogadtuk igényét, és Eger, mint kiemelt támogatott mellett, 
Andornaktályát és Pétervásárát segítjük.  
 
Jelentős előrelépést jelenthet, hogy Egerben, ahol továbbra is egyedüliként áll rendelkezésre csak 
e sportág által használt kiváló felszereltségű terem, 2016-ban a „Sport legyen a tiéd” programnak, 
valamint önálló kezdeményezésnek is köszönhetően egyre több gyermek ismerkedhet meg az 
asztalitenisszel, akik közül kikerülhetnek a jövő nagy játékosai. 2016-ban, azonban több 
közoktatási intézmény (Egerben, Füzesabonyban, Hatvanban) jutott nagy értékű 
sportfelszerelésekhez, amely, amennyiben szakmai támogatás is párosul hozzá, néhány fiatalnak 
kedvet adhat ehhez a sportághoz. 
 
Egyéb eszköztámogatásokkal is próbáltuk segíteni a klubokat, 300 db plasztik labdát osztottunk 
szét a csapatok közt, valamint 8-8 térelválasztó karámmal támogattuk Lőrincit és Karácsondot, 
megköszönve aktív segítségüket és munkájukat nagyobb versenyek lebonyolításában. 
 
Nem könnyű feladat, de a jövőben igyekezni fogunk szponzorokat találni, akik az utánpótlás 
nevelést képesek anyagilag támogatni.  
 
A fentieken kívül bőven akadt adminisztratív teendőnk is, amelyeket minden esetben igyekeztünk 
határidőre teljesíteni és leadni a hivatalos szerveknek. 
 
Ahogyan az a beszámolóból is kitűnik, továbbra sem dőlhetünk hátra, hiszen feladat van bőven. 
 
Bízunk benne, hogy 2017-ben – a napi tennivalók mellett – a hiányosságok pótlására, a 
fejlesztendő területek fókuszba helyezésére is lesz lehetősége az új elnökségnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lipusz Péter 
a HMATSZ elnöke

Tóth Ádám 
HMATSZ főtitkár 

 
 
 
Andornaktálya, 2017. április 30. 


