
Elnökségi határozatok: 2016.11.25. 

 

 

1/2016.11.25. számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz elnöksége elfogadta a kitűzött Napirendi pontokat, továbbá 17. 
napirendi pontként felvételre került a Nyári Universiade megvitatása, továbbá 18. napirendi 
pontként a Játékvezető és Versenybírói Bizottság javaslata. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

2/2016.11.25. számú elnökségi határozat 
Jegyzőkönyvvezető: Balogh Borbála 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

3/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Nátrán Roland és Téglás Péter 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (6 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

4/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta az Európa Bajnokság beszámolóit. 
Szavazás: 6 igen 0 nem 1 tartózkodás 

 

 

5/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a versenynaptár tervezetet. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (7 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

6/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége jóváhagyta, hogy a Hallássérültek nyílt versenye 
maradjon benne a Magyar Asztalitenisz versenynaptárában. 
Szavazás: 5 igen 1 nem 1 tartózkodás 

 

 

7/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a férfi- és női szövetségi kapitány 
javaslatát, miszerint az év női asztalitenisz sportolója Póta Georgina és az év férfi asztalitenisz 
sportolója Pattantyús Ádám. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

8/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége a csatolt szerződés mintában szereplő tartalmi 
alapelvekkel egyetért, és felkéri a főtitkárt, hogy a javított szerződést az utánpótlás edzőkkel 
kösse meg. Az utánpótlás edzők személyével kapcsolatos tárgyalásokat elnök úr folytassa le és 
bocsássa az elnökség elé. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 



 

9/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
Az elnökség megszünteti a 4/2016.06.21 számú elnökségi határozatot. (4/2016.06.21 számú 
elnökségi határozat: A Magyar Asztalitenisz Szövetség azon szervezeteket, amelyek a központi 
költségvetésből nevesített módon kapnak közvetlen támogatást nem támogathatja, hiszen a 
költségvetési törvény megszavazásakor a költségvetés, a magyar kormány által az adott 
szervezeteknek szánt támogatást már tartalmazta, ez további költségvetési támogatással a 
MOATSZ-hoz csatornázott költségvetési támogatással nem támogatható).  
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

10/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
 A Magyar Asztalitenisz elnöksége, mint Fellebbviteli Bizottság helybenhagyja a 
versenybíróság határozatát, azaz a Szabálykönyv 5. 1. 5. 7. pontja alapján megsemmisíti az 
eredményt és a mérkőzés két pontját 18:0 –ás egyéni győzelem- és 54:0 –ás játszmaaránnyal a 
Dunaújvárosi Főiskola DSE II. csapata javára írja. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

11/2016.11.25 számú elnökségi határozat  
A Magyar Asztalitenisz elnöksége, mint Fellebbviteli Bizottság helybenhagyja a versenybíróság 
(Régióvezető) határozatát Hatvan ügyében. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (7 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

12/2016.11.25 számú elnökségi határozat  
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége hatáskör hiányában a Játékvezető és Versenybíró 
Bizottság hatáskörébe utalja a KSI kérdést. Felkéri a Játékvezető és Versenybíró Bizottságot, 
hogy az ügy körülményeit figyelembe véve határozzon a játékvezető küldés szabályai szerint. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

13/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségének határozata szerint Madarász Dóra és Pergel 
Szandra, valamint Téglás Péter nettó 200-200 ezer forint díjazásban részesül. Harczi Zsolt a 
felkészülésben és a versenyen való közreműködéséért 100 ezer forint díjazásban részesül. 
Szavazás: 7 Igen 0 Tartózkodik 0 Nem 1 érintettség miatt nem vett részt a szavazáson 

 

 

14/2016.11.25 számú elnökségi határozat  
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége felszólítja a Játékvezető és Versenybíró 
Bizottságot, hogy az átigazolási szabályzat felülvizsgálatát készítse el, tárgyalja a Szakmai- és 
Edző Bizottság és terjessze az elnökség elé. Ha teljes bizonyító erejű magánokiratban az Egri 
Coop SC nyilatkozik, hogy Zentai Gábor nem játszott még a bajnokságban és az Egri Coop SC 
nem tart igényt Zentai Gábor játékára a következő szezonban sem, akkor az elnökség a 
következő elnökségi ülésen megfontolja, hogy Zentai Gábor januári átigazolását engedélyezze. 
Szavazás: egyhangúlag elfogadva (8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

 

 



 

15/2016.11.25 számú elnökségi határozat 
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége a versenykiírás idény közbeni megváltoztatását 
nem tartja lehetségesnek. 
Szavazás: 7 Igen 0 Tartózkodik 1 Nem 

 

 

16/2016.11.25 számú elnökségi határozat  
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége jóváhagyja a magyar válogatott indulását a 2017. 
évi nyári Universiadén. 
Szavazás: 7 Igen 0 nem 0 tartózkodás 

 

 

17/2016.11.25 számú elnökségi határozat  
A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége jóváhagyja az Országos Kopogós Bajnokság 
megrendezését, amihez biztosítja az Ormai László Asztalitenisz Csarnokot. 
Szavazás: 7 Igen 0 Tartózkodik 0 Nem 

 

 

 

 


