
Elnökségi határozat: 2022. 03. 23. 

 

 

16/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag jóváhagyta a napirendi pontokat: 

1. 2022. évi Gerevich ösztöndíj felosztási javaslat megvitatása (Ea.: Lajtai Kristóf) 

2. 2022. évi Utánpótlás Edző Program szakemberi névsor véglegesítése (Ea.: Lajtai Kristóf)  

3. A 2022. évi közgyűlés időpontjának és napirendjének megtárgyalása (Ea.: Nátrán 

Roland) 

4. Versenybíró és Játékvezetői díjakkal kapcsolatos javaslat megtárgyalása (Ea.: Kékedi 

Tibor)  

5. Költségvetési kérdésekkel kapcsolatos beszámoló (Ea.: Nátrán Roland, Lajtai Kristóf)   

6. Beszámoló a sportdiplomáciai helyzetről (Ea.: Nátrán Roland) 

7. Az új Diák és Egészségsport Bizottság megalakítása (Ea.: Sári László) 

8. Egyebek  

- Tájékoztató a női Extraligával kapcsolatos témakörben (Ea.: Somlyó Gergely) 

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

 

17/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta jegyzőkönyvvezetőnek 

Juricskay Zitát. 

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

 

18/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

Somlyó Gergelyt és Bartha Tibort. 

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

 

19/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a 2022. évi Gerevich Aladár 

Sportösztöndíj felosztási javaslatát 

Madarász Dóra Csilla 80 000 Ft 

Póta Georgina 80 000 Ft 

Majoros János Bence  80 000 Ft 

Szudi Ádám  80 000 Ft 

Ecseki Nándor  60 000 Ft 

András Csaba 30 000 Ft 

Szvitán Krisztina  115 000 Ft 

Türei Ferenc  100 000 Ft 

Klampár Tibor  50 000 Ft 

 

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

 

 



20/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy a kihirdetés napjától az alábbiak 

szerint módosítja a játékvezetői és versenybírói díjakat. Ezzel a 26/2018. sz. elnökségi 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Játékvezetői és versenybírói díjak csapatmérkőzéseken és egyéni ranglista versenyeken 

1.1. A csapatbajnokságokon alkalmazandó díjak: 

 

  Extra Liga:  7.500 Ft 

  NB I.:   6.500 Ft 

  NB II.:   5.200 Ft 

  NB III.:  4.000 Ft 

 

1.2 A MOATSZ versenynaptárában szereplő országos egyéni ranglista versenyeken (arany, 

ezüst, bronz fokozatú) alkalmazandó díjak: 

    fél versenynap (4 óra)  egész versenynap  

 játékvezető:  6.250 Ft   12.500 Ft 

 főbíró:   8.750 Ft    17.500 Ft 

 főbíró helyettes: 8.750 Ft   17.500 Ft 

 

Az egyéni versenyeken óradíj nem számolható el. 

 

1.3 Az alacsonyabb osztályú csapatbajnoki mérkőzések díjazását, valamint a MOATSZ 

versenynaptárában nem szereplő területi és egyéb versenyek díjazását a területi szövetségek 

határozzák meg, azonban azok nem haladhatják meg az 1.1 pontban meghatározott NB III. 

osztályú mérkőzésre felszámítható díjat, valamint az 1.2 pontokban meghatározott díjakat. 

 

1.4 A verseny előkészítéséért és a sorsolásért a verseny főbíróját és főbíró helyettesét is egész 

versenynapnak megfelelő összegű díj illeti meg. 

 

1.5 A hivatalos nemzetközi csapatmérkőzéseken (Bajnokok Ligája, ETTU Kupa, Klubcsapatok 

Szuper Ligája stb.) az 1.1 pontban megállapított díjazás 50 %-kal, a hivatalos válogatott 

csapatmérkőzéseken 100 %-kal megemelt összege fizetendő. 

 

1.6 A MOATSZ versenynaptárában szereplő hazai rendezésű egyéni nemzetközi versenyek 

díja a 1.2 pontban megállapított díj 100 %-kal megemelt összege. 

 

1.7 A lakóhelytől távol, más városba kiküldött játékvezető, versenybíró költségként 

elszámolhatja a tényleges, számlával igazolt, teljes árú II. osztályú vasúti jegy és helyjegy, 

vagy a teljes árú autóbuszjegy árát. 

 

Amennyiben 2, vagy több kiküldött játékvezető saját tulajdonban lévő személygépkocsival utazik 

az esemény helyszínére, úgy elszámolható a személygépkocsi tulajdonos részére: 

 kilométerenként 15,- Ft 



 autópálya matrica 

 a személygépkocsira megállapított norma szerinti fogyasztás, a NAV által megállapított 

üzemanyagárral számítva. 

 

Ez esetben a kocsi utasai utazási költségtérítésben nem részesíthetők. 

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

 

21/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a 2022/2023. évi 

női Extraliga bajnokság 12 csapattal kerüljön megrendezésre. A 2021/2022. évi női Extraliga 

bajokságból a 11. és 12. helyezett csapatok közvetlenül esnek ki, a 9. és 10. helyezett csapatok 

pedig a női NB I. osztályú bajnokság 3-4. jogosult feljutó csapataival osztályozó 

mérkőzésen/mérkőzéseken döntenek a további két Extraligás helyről. A 2022/2023. évi női 

Extraligát érintő egyéb határozatokra a további szakmai egyeztetéseket követő elnökségi ülésen 

kerül sor.  

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

 

22/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2022. évi Utánpótlás Edző 

Programban szereplő szakemberek névsorát: 

 

1 Ambrus Ferenc Ambrus Asztalitenisz Akadémia Dél-Alföld 

2 Bánhidi Emil Nyírbátori ASE Észak-Alföld 

3 Dr. Fest Ágnes Városi Sportegyesület Dunakeszi Közép-Magyarország 

4 Erdélyi Endre Mohácsi TE Dél-Dunántúl 

5 Lakatosné Klupács Andrea KSI SE Közép-Magyarország/Budapest 

6 Lukács Csaba Tatai AC Közép-Dunántúl 

7 Márki Ernő Asztalitenisz SK Szeged Dél-Alföld 

8 Szabó Zsuzsa Ajkai Asztalitenisz SE Közép-Dunántúl 

9 Tóth Tibor TURRIS SE Sopron Nyugat-Dunántúl 

10 Vámossyné Oláh Zsuzsanna Statisztika Utánpótlás AK Közép-Magyarország/Budapest 

11 Varga Elemér Szombathelyi AK Nyugat-Dunántúl 

12 Varga László PTE-PEAC Dél-Dunántúl 

13 Kővári Balázs DVTK Észak-Magyarország 

14 Bakos Péter Debreceni AK Észak-Alföld 

  MOATSZ által támogatott:     

15 Jakab János BVSC-Zugló Közép-Magyarország/Budapest 

 

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

 

23/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag fogadta el a 2022. évi MOATSZ 

küldöttgyűlésének időpontját, helyszínét és napirendi pontjait: 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség küldöttgyűlésének 



időpontja: 2022. május 27., péntek 10.00 óra 

helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) I. emeleti 

konferenciaterme 

A küldöttgyűlés napirendi pontjai az alábbiak: 

1. Napirendi pontok elfogadása 

2. 2021. évi szakmai beszámoló, régióvezetői beszámolók, Területi Asztalitenisz Szövetségek 

beszámolói, bizottságok beszámolói 

3. Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolója 

4. 2021. évi Pénzügyi beszámoló 

5. Közhasznúsági jelentés 

6. 2022. évi költségvetés 

7. MOATSZ Alapszabály 33.§ (1) pontjának módosítása 

8. Tisztségviselő választás (egy elnökségi tagi, három mandátumvizsgáló bizottsági és három 

jelölő bizottsági tagi tisztség vonatkozásában) 

9. Egyebek 

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

 

24/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag egyetértett a 2022. évi állami források 

elvonásából adódóan az utánpótlás programok (köztük újonnan bevezetett programelemek) 

támogatási összegének csökkentésével, 2022. évi pénzügyi kereteivel:  

Nebuló Kupa eredményességi támogatása 1 millió Ft (egy tavaszi és egy őszi verseny 

megrendezése mellett), Palánta Program támogatási összege 5 millió Ft, Megyei Asztalitenisz 

Szövetségek támogatási összege megyénként 400.000 Ft, Régiós Edző Program 2022. évi 

támogatási összegének 8 millió Ft-ban való maximalizálása, az utánpótlás ranglistaversenyek 

rendezésért járó támogatások a 123/2021. számú elnökségi határozat előtti gyakorlata, összegei 

kerülnek visszaállításra.   

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

 

25/2022. (2022.03.23.) számú elnökségi határozat 

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag hagyta jóvá az 53/2021. számú 

elnökségi határozat alapján történő Diák és Egészségsport Bizottság megalakítását, mely a 

diáksporttal, valamint szabadidősporttal kapcsolatos szövetségi feladatokat látja el, legfőbb célja 

a sportág népszerűsítése.  

A bizottság tagjai: Sári László (elnök), Andrási Zoltán, Dobolán Gábor, Fodor Miklós, Oláh 

László, Szabó Gabriella, Török Zoltán (tagok) 

A bizottság feladat- és hatásköre, mely a MOATSZ Szervezeti és Működési Szabályzatába 

beírásra kerül: 

(1) A Diák és Egészségsport Bizottság a diáksporttal, valamint a szabadidősporttal kapcsolatos 

szövetségi feladatokat látja el, legfőbb célja a sportág népszerűsítése. Ügyrendjét és esetleges 

egyéb működési szabályzatait – a Szövetség szabályzataival, határozataival összhangban – maga 

állapítja meg, azzal, hogy azok a Szövetség Elnökségének jóváhagyásával lépnek hatályba. 

Amennyiben az Elnökség az elé terjesztett ügyrendet, egyéb szabályzatot nem hagyja jóvá, a 

Bizottság jogosult azt a következő Elnökségi ülésig átdolgozni. Amennyiben az Elnökség a 



következő ülésén az átdolgozott ügyrendet, szabályzatot sem hagyja jóvá, úgy az Elnökség 

jogosult a kérdéses ügyrendet, szabályzatot saját hatáskörben megalkotni és hatályba léptetni. Az 

Elnökség bármikor jogosult az elfogadott ügyrendet, szabályzatot saját hatáskörben módosítani 

vagy hatályon kívül helyezni és új ügyrend, szabályzat megalkotásra kötelezni a Bizottságot. 

Elnökség által jóváhagyott ügyrend, szabályzat hiányában a Bizottság működését, eljárást érintő 

bármely vitás kérdésben az Elnökség jogosult dönteni.  

(2) Amennyiben a Bizottság Ügyrendje nem zárja ki, a Bizottság ülését a tagok személyes 

jelenléte nélkül, erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé 

tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is megtarthatja, valamint a hatáskörébe tartozó 

valamennyi kérdésben ülés tartása nélkül is határozhat. Az ülés tartása nélkül döntésre bocsátott 

határozatok tervezetét a Bizottság Elnöke írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a 

Bizottság tagjainak legalább 3 nap álljon rendelkezésre. A Bizottság tagjai e határidő eltelte előtt 

küldhetik meg írásban szavazatukat. A Bizottsági tagok több, mint felének a kérésére össze kell 

hívni az ülést a határozattervezetek megtárgyalására. Az írásbeli határozathozatalra az ülés 

tartására vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók. Írásbeliségnek a jelen pont 

alkalmazásában az alábbiak minősülnek: postai küldemény, futár útján küldött küldemény, 

e-mail. 

 (3) A Diák és Egészségsport Bizottság tagjait és elnökét a Szövetség Elnöksége 4 évre nevezi ki. 

A Bizottság tagjai bármikor visszahívhatók, azzal, hogy a visszahívás a Bizottság előtt már 

folyamatban lévő ügy(ek) lezárását követően hatályosul. Ezen átmeneti időszak alatt a 

Bizottsághoz érkező ügyeket már az új bizottsági tagok részvételével kell lefolytatni.  

(4) A Diák és Egészségsport Bizottság feladatai: 

 a) erőfeszítéseket tesz a sportág elismertségének növelésére, javaslatokat dolgoz ki a diák és 

szabadidősport népszerűsítésére, valamint a versenyzői létszám növelésére, 

b) egységes oktatási elveket, szakmai programokat dolgoz ki a testnevelők számára, 

mintaedzéseket, élménybeszámolókat, bemutatókat szervez iskolákba, valamint szabadidős 

rendezvényeken.  

c) figyelemmel kíséri a diáksport versenyrendszerét, kapcsolatot tart az országos, megyei, 

kerületi diáksport szervezetekkel,  

d) kapcsolatot tart az Országos Szabadidősport Szövetséggel, 

e)  segítségnyújtás a szabadidősporttal foglalkozó egyesületek számára (alapítás, működés, 

edzőképzés, eszközök, pályázatok felkutatása, stb.),  

f)  közreműködés a sportági stratégia kidolgozásában a bizottságot érintő témákban,   

g) javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkezik a sportág valamennyi diák és 

szabadidősportot, valamint sportág népszerűsítést érintő ügyében,  

h) ellátja mindazokat a feladatokat, amiket az Elnökség vagy az Elnök a hatáskörébe utal. 

 

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

 

 


