
Elnökségi határozat: 2022. 01. 26. 

 

 

 

1/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta jegyzőkönyvvezetőnek 

Juricskay Zitát. 

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

 

2/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Lakatos Gyulát és Somlyó Gergelyt. 

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

 

3/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokat: 

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

lehetőségei (Ea.: Somlyó Gergely) 

 

2.   A női szakág jelenlegi helyzete, és a fejlődés érdekében szükséges lépések megvitatása (Ea.: 

Somlyó Gergely)  

 

3. Az utánpótlás pontverseny alapján járó klubtámogatási rendszer módosító javaslatainak 

megtárgyalása (Ea.: Lindner Ádám) 

 

4. A JVB állásfoglalásának megvitatása az Elnökség 123/2021. számú határozatával 

kapcsolatban (Ea: Gulyás Vince) 

 

5. Utánpótlás versenyek lebonyolítására vonatkozó javaslatok megvitatása (Ea.: Lakatos Gyula) 

- az azonos egyesületbeliek védettségének visszaállítása a csoportban és a főtábla első 

fordulójában 

- külföldi játékosok indulását ne engedélyezzük arany, illetve magasabb rangsorolású 

versenyeken (az új pontszámítással teljesen felborítja a magyar ranglistát) 

- U17 korosztályú versenyek eltörlése az arany kategóriájú versenyekről 

 

6. Beszámoló az ITTF Tisztújító Közgyűléséről, a houstoni világbajnokság diplomáciai 

vonatkozású híreiről (Ea.: Nátrán Roland)  

 

7. A MOATSZ operatív irányításával összefüggő pozícióinak betöltésével kapcsolatos kérdéskör 

megvitatása (Ea.: Nátrán Roland, Lajtai Kristóf)  

 

8.  Egyebek 

A magyar és külföldi versenyzők párhuzamosan több nemzeti bajnokságban való szereplésének 

kérdésköre (Ea.: Lajtai Kristóf) 

 

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

 

 



 

4/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy azonnali hatállyal 

hatályon kívül helyezi a 123/2021. számú Elnökségi határozat azon pontjait, mely a MOATSZ 

versenynaptárában szereplő országos egyéni versenyeken alkalmazandó főbírói, főbíró helyettesi 

és játékvezetői díjak emeléséről, továbbá mely a verseny főbírója és főbíró helyettesének a 

versenyek előkészítéséért és a sorsolásáért járó díjazás megvonásáról rendelkezett. Ezzel a 

26/2018. számú elnökségi határozat 1.2. pontja szerinti díjazás lép hatályba.  

Továbbá a határozat azon pontja is hatályon kívül helyezésre került, mely szerint a versenyt 

rendezőknek az összes arany-, ezüst- és bronz fokozatú országos versenyen 4 asztalonként 

minimum 1 fő játékvezetőt kell alkalmazni. 

Egyúttal a MOATSZ elnöksége felkérte a Játékvezető és Versenybíró Bizottságot, hogy a korábbi 

döntési szempontokat, a versenybírók és játékvezetők díjazásával és közreműködésével 

kapcsolatos határozatokat vizsgálja felül és tegyen javaslatot az esetleges módosításokra. 

 

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

 

5/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag döntött úgy, hogy visszaállítja az 

azonos egyesületbeliek védettségét a csoportban és a főtábla első fordulójában. 

 

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

 

6/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy az „arany fokozatú”, illetve 

magasabb rangsorolású versenyeken nem indulhatnak azok a versenyzők, akik nem rendelkeznek 

magyar állampolgársággal és magyar játékjogosultsággal, vagy legalább magyar 

állampolgársággal (pl.: útlevél, magyar állampolgároknak szóló személyi igazolvány)  

 

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

 

7/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy az U17 korosztályú versenyszámok 

megrendezése a rendezők számára nem kötelező érvényű, azok lebonyolítása a verseny 

rendezőjének döntési hatáskörébe tartozik.   

 

(Szavazás: 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 

 

8/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége azonnali hatállyal hatályon kívül helyezte a 85/2021. 

számú elnökségi határozatának utánpótlás ranglistapontrendszer átalakítására vonatkozó 

döntését. 

 

(Szavazás: 6 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 

 

9/2022. (2022.01.26.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy jelenleg nem tudja támogatni a 

veterán versenyek rendezését versenyenként 100.000 forinttal. 

 

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


