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117/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta jegyzőkönyvvezetőnek 
Juricskay Zitát. 
(Szavazat: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

118/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
Lindner Ádámot és Sári Lászlót. 
(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 
119/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokat: 

1.   András Csaba és felkészítő szakembereinek köszöntése  

2.    Az ifjúsági leány válogatott edző személyének kijelölése  

3.    A Szakmai és Edzőbizottság javaslatainak megtárgyalása  

4.  Az utánpótlás versenyek támogatási rendszerének és egyes költségelemeinek (nevezési díjak, 
versenybíró és játékvezetői díjak) módosítására tett javaslatok megtárgyalása  

5.   A 2022. I. féléves versenynaptár és a felnőtt egyéni versenyek kérdéskörének megtárgyalása  

6.    Az utánpótlás pontverseny alapján járó klubtámogatási rendszer módosító javaslatainak 
megtárgyalása  

7.   A női Extra Liga 2021 őszi szezonjának tapasztalatai és a szezon folytatásának további 
lehetőségei 

8.   A női szakág jelenlegi helyzete, és a fejlődés érdekében szükséges lépések megvitatása 

9.   Beszámoló a Statisztika Utánpótlás AK bírósági bejegyzésének helyzetéről   

10. Az UEP Edzőprogram szakemberi összetételére (BVSC Zugló-t érintően) vonatkozó javaslat 
megtárgyalása 

11. A sportági Kiemelt Edzőprogram (KEP) sportszakemberi javaslata (felnőtt válogatott edzők) 

12. A 2022. évi Grand Smash Budapest esemény helyzetével, előkészítésével kapcsolatos 
beszámoló 

13. Beszámoló az ITTF Tisztújító Közgyűléséről, a houstoni világbajnokság diplomáciai 
vonatkozású híreiről 

14.  Beszámoló a 2022. évi Kiemelt Sportágfejlesztés támogatási szerződésének előkészítéséről 

15.  Javaslat a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség hatáskör elvonásából adódó megyei 
feladatok irányítására és ellátására 



16. A MOATSZ operatív irányításával összefüggő pozícióinak betöltésével kapcsolatos kérdéskör 
megvitatása 

17.  Egyebek  

A magyar és külföldi versenyzők párhuzamosan több nemzeti bajnokságban való szereplésének 
kérdésköre 

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

 

120/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag döntött úgy, hogy 2022. január 01. 
napjától 2022. július 31. napjáig az ifjúsági leány válogatott edzői posztot Szappanos Csaba tölti 
be. Egyúttal az elnökség felhatalmazza a főtitkárt, hogy egyeztessen Szappanos Csabával. 
(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

 

121/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag nem támogatja az Extraliga TOP 16 
verseny 2022. évben történő bevezetését. 
(Szavazás: 0 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)  

 

122/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége a módosításokkal, kiegészítésekkel elfogadta a 2022. 
I. féléves versenynaptárat. (Melléklet) 
(Szavazat: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 

123/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége támogatja az utánpótlás ranglistaversenyek 
MOATSZ támogatásának emelését 2022. január 01. napjától. 
Aranyfokozatú fiú és leány U11-U13-U15-U17-U19 versenyek esetében: 200.000 Ft 
Ezüstfokozatú fiú és leány U11-U13-U15-U17-U19 versenyek esetében: 150.000 Ft 
Bronzfokozatú fiú U11-U13-U15 versenyek esetében:                   100.000 Ft 
 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége támogatja a MOATSZ versenynaptárában szereplő 
országos egyéni versenyeken alkalmazandó főbírói, főbíró helyettesi és játékvezetői díjak 
emelését 2022. január 01. napjától, ezzel a 26/2018. számú elnökségi határozat 1.2. pontja 
módosul az alábbiak szerint: 
   fél versenynap  egész versenynap 
játékvezető    6.250 Ft             12.500 Ft 
főbíró     8.750 Ft      17.500 Ft 
főbíró helyettes   8.750 Ft            17.500 Ft 
 
A verseny előkészítéséért és a sorsolásért a verseny főbírója és főbíró helyettese nem kap 
díjazást. 
A versenyt rendezőknek az összes arany-, ezüst- és bronzfokozatú országos versenyen 4 
asztalonként minimum 1 fő játékvezetőt kell alkalmazni. 



 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége támogatja az országos egyéni versenyek nevezési 
díjainak emelését az alábbiak szerint: 
      OB  TOP 16 és 24  többi országos verseny 
U11 korosztályban  3.000 Ft          -   2.500 Ft 
U13 korosztályban  3.000 Ft    3.000 Ft   2.500 Ft 
U15 korosztályban  4.000 Ft    4.000 Ft   3.500 Ft 
U17 korosztályban  5.000 Ft         -   4.000 Ft 
U19 korosztályban  5.000 Ft    5.000 Ft   4.000 Ft 
Felnőtt korosztályban  5.000 Ft    5.000 Ft   5.000 Ft 
 
(Szavazás: 6 igen, 0 nem, 4 tartózkodás)  

 

124/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztaltenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag jóváhagyta a BVSC-Zugló kérelmét, 
miszerint az Utánpótlás Edzőprogram szakemberi összetételében Szvitacs Alexa helyett 2021. 
szeptember 01-től a foglalkoztatott szakember Jakab János legyen. 
(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 

125/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2022. évi Kiemelt 
Edzőprogram szakemberi összetételére tett javaslatot: Bátorfi Zoltán – női válogatott edző és 
Muskó Péter – férfi válogatott edző. 
(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 

126/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a MOATSZ 
Alapszabály 35.§ (9) bekezdés alapján, a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség feladatait 
2022. július 31. napjáig saját hatáskörébe utalja, ezt követően a Veszprém Megyei Asztalitenisz 
Szövetség hatáskörét visszanyeri, ismét önállóan rendelkezhet feladatairól. A saját hatáskörbe 
utalás keretében a MOATSZ Elnöksége felhatalmazza Hegyi Józsefet, a Közép-dunántúli régió 
vezetőjét, hogy főtitkárral való folyamatos együttműködéssel a kidolgozott szakmai koncepció 
alapján eljárjon, támogatásra tegyen javaslatot és a támogatások kifizetését, elszámolását – a 
MOATSZ szabályzatának megfelelően – intézze. 
(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 

127/2021. számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatja a női extraliga 
bajnokságban szereplő csapatok kérelmét, miszerint a tornarendszer sajátosságára való 
tekintettel 2022. január 01. napjától a női extraliga valamennyi mérkőzése Joola Flash labdával 
kerüljön lebonyolításra. 
(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)  

 

 


