
Elnökségi határozat: 2019. 11. 13. 

 

64./2019 számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökség egyhangúlag megbízta Lajtai Kristófot 

jegyzőkönyvvezetőnek, Fehér Lászlót és Vámossyné Oláh Zsuzsannát jegyzőkönyv-hitelesítőknek. 

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

65./2019. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

1. Napirendi pontok elfogadása 

2. A versenyrendszer változásaira tett javaslatok megvitatása (Ea: Fazekas Péter és Fülöp 

István) 

3. A 2017., a 2018., a 2019. évi infrastruktúra-fejlesztési kérdések áttekintése, és a 2020. évi 

fejlesztési elképzelések megvitatása (Ea: Nátrán Roland) 

4. Tájékoztatás a Felügyelő Bizottság 2019. évi ellenőrzési tervéről (Ea: Honti Boglárka) 

5. Az ITTF szabálymódosításainak MOATSZ Szabálykönyvbe történő átvezetéséről (Ea: 

Lajtai Kristóf) 

6. MOATSZ átigazolási díjainak változására vonatkozó javaslatainak megvitatása (Ea: 

Fazekas Péter 

7. Az Utánpótlás Edző Program személyi összetételében történő változások jóváhagyása 

(Ea: Lajtai Kristóf) 

8. A Veszprém megyei Asztalitenisz Szövetség működésének helyreállításáról és Elnökség 

hatáskörébe utalásáról (Ea.: Nátrán Roland és Lajtai Kristóf) 

9. Egyebek 

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

66./2019. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökség úgy döntött, hogy nem kerülnek a területi versenyek 

eltörlésre. 

(Szavazás: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 

 

67./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség úgy döntött, hogy megszünteti a felnőtt TOP 12 kvalifikációs versenyt. 2020. évtől a 

felnőtt TOP 12 verseny indulólétszáma 16 főre módosul. A TOP 16 versenyen az országos 

ranglista 1-12. helyezettjei automatikusan indulnak és a plusz 4 játékos a felnőtt válogatott edzők 

által kerülnek meghívásra. 

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

68./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy kötelezi a felnőtt válogatott versenyzőket az 

Országos Bajnokságon és a Felnőtt TOP 12 Bajnokságon történő indulásra. 

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 



69./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy eltörli a MOATSZ Kupa utánpótlás 

csapatbajnokságon történő virtuális kiemelési módot, és visszaállítja a versenyzők 

ranglistahelyeik összeadásával meghatározott kiemelési rendszert. 

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

70./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség úgy döntött, hogy az országos utánpótlás csapatbajnokságokon a kiemelés az 1-2. 

játékos ranglista helyezése alapján fog történni. 

(Szavazás: 5 igen, 5 nem, 0 tartózkodás - szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata döntött) 

 

71./2019. számú elnökségi határozat 

Az elnökség úgy döntött, hogy az újonc, serdülő és ifjúsági egyéni versenyekre történő sorsolás 

előtt a Főbíró kérje a szakágvezetőktől a kiemelt versenyzők létszámának megállapítását. 

(Szavazás: 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 

 

72./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség úgy döntött, hogy az újonc, serdülő és ifjúsági ranglistaversenyeken a 3., az 5-8 

közötti és a 9-16 közötti helyek kijátszását eltörli. Helyette bevezeti a vigaszversenyt a 

csoportokból kiesett és az 1. főtáblás mérkőzésen kiesett versenyzők részére, abban az esetben, ha 

a leány és a fiú versenyt külön helyszínen rendezik meg. 

(Szavazás: 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

 

73./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség úgy döntött, hogy 2020/2021-es idénytől a MOATSZ megrendezésében sorra kerülő 

országos ranglistaversenyeken a JOOLA Flash labda helyett JOOLA Prime labdákat kell 

használni. 

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

74./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az ITTF szabálymódosításainak átvezetését a MOATSZ 

Szabálykönyvbe. (Melléklet) 

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

75./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az Utánpótlás Edző Program személyi összetételében 

történő változásokat: 

Szekszárd AC - 2019. 07.01-től 2020. 02. 28-ig Türei Ferenc helyett Stefan Dumitru 

DVTK - 2019. 03. 01-től 2020. 02.28-ig Bari Csaba helyett Kővári Balázs 

Nyírbátori ASE - 2019. 03. 01-től 2020. 02.28-ig Kővári Balázs helyett Rozsnyói Tibor 

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

76./2019. számú elnökségi határozat 

A MOATSZ Elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy a Veszprém Megyei Asztalitenisz 

Szövetség feladatait a MOATSZ Alapszabályának 35. § (9) bekezdése alapján saját hatáskörébe 

vonja, tekintettel arra, hogy a tagszervezet, elnökség hiányában jogszabály- és 



alapszabályellenesen működik, ezáltal a megfelelő működése nem biztosított. A tagszervezet 

feladatainak saját hatáskörbe vonása az új elnökség megválasztásáig szól. 

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

77./2019. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség 2020. évi 

infrastruktúra fejlesztési keretéből teljes egészében finanszírozza egy olyan asztalitenisz élsport 

és tömegsport célú infrastruktúra létrehozását, amely az iskolai- és tömegsport jellegű funkciók 

ellátása mellett alkalmas nemzetközi szintű asztalitenisz élsport feltételeinek biztosítására, 

továbbá nemzetközi edzőközpont minősítés („hot-spot”) megszerzésére nyújt lehetőséget. 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége felkéri Budaörs Város Polgármesterét és Budaörs 

Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy támogassa a Magyar Asztalitenisz 

Szövetséget az asztalitenisz infrastruktúra létrehozásában és lehetőségeihez mérten 

térítésmentesen biztosítsa a beruházás helyszínéül szolgáló építési telket. 

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

78./2019. számú elnökségi határozat 

Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság Halassy Olivér 

Programjába javasolja Vígh Zsoltot. 

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

79./2019. számú elnökségi határozat 

Az elnökségi egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Jakab János helyett Vígh Zsolt képviselje a 

BVSC-Zuglót a Szakmai és Edzőbizottságban. 

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

 

 


