
Elnökségi határozatok: 2017.03.22. 

 

 

27./2017 számú elnökségi határozat 
Jegyzőkönyvvezető: Balogh Borbála 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

28./2017 számú elnökségi határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Nátrán Roland és Fehér László 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

29./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a kiegészített napirendi pontokat az 
alábbiak szerint: 1.Szakmai beszámoló, 2. Bizottsági beszámolók, 3. Megyei beszámolók, 4. 
Régióvezetői beszámolók, 5. Pénzügyi beszámoló, kiegészítő mellékletet, közhasznúsági jelentés 
és a könyvvizsgáló jelentés, 6. A Felügyelő Bizottsági beszámolója, 7. 2017. évi költségvetési 
terv, 8. Heraklész keret, 9. Világbajnokságra való utazók névsora és a delegáció, 10. 
Versenynaptár módosítása a régiós versenyek miatt, 11. Utánpótlás Edzői Program 
módosítása, 12. Jelölő bizottság, 13. Kanizsa Sörgyár SE Fellebviteli ügye, 14. Díjazottakra 
való javaslattétel a küldött gyűlésen, 15. Szavazatszámláló bizottság, 16. Külföldi 
csapatbajnokságban játszó, de hazai egyéni versenyen induló játékosok igazolásának 
kérdésköre 17. Az utánpótlás fejlesztési program 18. A megyei szövetségek finanszírozása  
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

30./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a szakmai beszámolót és a küldöttgyűlés 
elé való terjesztését. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
31./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a bizottságok beszámolóját és a 
küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
32./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a megyei beszámolókat és a 
küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
Szavazás: elfogadva (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

33./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a régióvezetői beszámolókat és a 
küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
Szavazás: elfogadva (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

34./2017 számú elnökségi határozat 



A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége kiegészítésekkel elfogadta a pénzügyi beszámolót, 
a kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági jelentést és a könyvvizsgálói jelentést és a 
küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

35./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját és a 
küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

36./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége kiegészítéssel elfogadta a 2017. évi költségvetési 
tervet és a küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
 Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
 

37./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége elfogadta a Heraklész kereteket. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

38./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta, hogy az alábbi játékosokat, edzőket és 
delegáltakat regisztrálja a Magyar Asztalitenisz Szövetség a 2017. évi egyéni 
világbajnokságra: 
Női játékosok: Póta Georgina, Pergel Szandra, Madarász Dóra, Ambrus Krisztina  
Férfi játékosok: Szudi Ádám, Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, Nagy Krisztián, Kosiba Dániel 
A férfi játékosok esetében az Elnökség felhatalmazza Aranyosi Péter szövetségi kapitányt, 
hogy a későbbiekben döntést hozzon szükség esetén a játékoskeret négy főre való szűkítéséről. 
Edzők: Aranyosi Péter, Bátorfi Zoltán, Somosi Miklós 
Masszőz: Szvitán Krisztina 
Sportdiplomáciai delegáltak: a MOATSZ elnöke és főtitkára ill. további 3 fő a VB 
szervezőbizottságából, amennyiben a Magyar Asztalitenisz Szövetség külön támogatást kap 
erre a célra. 
ITTF Sportolói Bizottságának tagjaként: Tóth Krisztina 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 
38./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a versenynaptár módosítását. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

39./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a módosító javaslatot az Utánpótlás 
Edzői Programhoz. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

40./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a jelölő bizottság elnökének az 
előterjesztését és annak a küldöttgyűlés elé való terjesztését. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 



41./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége helyben hagyta az 1. fokú határozatot Kanizsa 
Sörgyár SE fellebbezési ügyében. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

42./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége az alábbi 3 főt  jelölte díjazásra, amit a küldött 
gyűlésen ad át a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke: Kelemen József, Rózsás Péter, Lajtai 
Kristóf 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

43./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége támogatja a külföldre igazolt felnőtt játékosok 
egyidejűleg magyar klubhoz való igazolását az egyéni versenyeken az alábbi kritériumok 
megvalósulása mellett: 

− a játékosnak 18 év felettinek kell lennie 
− legalább 3 évet kellett UP játékosként eltöltenie az adott klubban 
− a játékos szabadon választhat az UP-klubjai közül 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége megbízza a főtitkárt a jogi megvalósíthatóság  
kérdéskörének tisztázására. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

44./2017 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta, hogy az éves alaptámogatást - 100.000 
Ft-ot - , minden megye megkapja és megyénként a további maximum 550.000 Ft-os támogatás 
a szakmai feladatok ellátásával összhangban kerül megállapításra. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 

 

 
 
 
 

 


