
Elnökségi határozatok: 2020. 03. 12. 

 

 

17/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag megbízta Juricskay Zitát 

jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

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

 

18/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag megbízta Dorogi Pétert és Fazekas 

Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

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

 

19/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 

1. Statisztika PSC helyzetével kapcsolatos megbeszélés 

2. Felnőtt férfi és női válogatott olimpiai felkészülésével kapcsolatos részletek 

3. Egyebek 

 

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

 

20/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége 2020. március 13.-i hatállyal a férfi válogatott 

edzői posztjára a tokiói olimpiai ciklus végéig Muskó Pétert nevezi ki, munkáját a válogatott 

szakmai menedzselésében Zwickl Dániel segíti. 

 

(Szavazás: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 

 

21/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag hatalmazta fel Nátrán Roland elnök 

urat és Lajtai Kristóf főtitkár urat, hogy tárgyalásokat folytassanak a Statisztika PSC 

jövőbeni helyzetének megoldásával kapcsolatban. 

 

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

 

22/2020. számú elnökségi határozat  

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy amennyiben a Szakmai és 

Edzőbizottság az Extraliga csapatbajnokságban kötelező U21-es játékos szerepeltetésével 



kapcsolatos előterjesztése elfogadásra kerül, úgy az legkorábban a 2021/2022. évi bajnoki 

idénytől kerülhet bevezetésre. 

/Megjegyzés: Ez a határozat a 26/2020. számú elnökségi határozat elfogadásával hatályát 

vesztette./ 

 

(Szavazás: 7 igen, 2 nem, 0 tartózkodás) 

 

23/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a 

koronavírus miatt kialakult járványhelyzetre való tekintettel, az NB-s csapatbajnokság 

megnyitására - azaz a versenyzők egyszerre több nemzeti csapatbajnokságban történő 

szereplésének engedélyezésére–a 2020/2021. bajnoki idényben még nem fog bevezetésre 

kerülni. 

/Megjegyzés: Ez a határozat az április 21-én elfogadásra kerülő elnökségi határozattal hatályát 

veszti./ 

 

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

 

24/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a koronavírus 

miatt kialakult járványhelyzet miatt 2020. április 30-ig, a Kormány döntésével összhangban, 

minden MOATSZ által rendezendő egyéni asztalitenisz verseny megrendezése törlésre kerül. 

Ezt figyelembe véve javasolja a területi asztalitenisz szövetségek részére a saját rendezésű 

egyéni versenyeik megrendezésének törlését is. 

 

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

 

25/2020. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a koronavírus 

miatt kialakult járványhelyzet miatt, az NB-s Csapatbajnokság minden osztályában a 

csapatbajnoki mérkőzések zártkapus módon megrendezésre kerülhetnek. Azoknak a 

csapatbajnoki mérkőzéseknek, melyeknek a helyszíne nem biztosított, az halasztási oknak 

minősül, azonban a pályaválasztó csapatnak jogában áll a mérkőzést más helyszínen 

lejátszani vagy a pályaválasztói jogot feladni. 

 

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

 

 

 

 

 



 


