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Rozsnyói Tibor köszönti a megjelenteket, aláíratja a jelenléti ívet és beterjeszti a napirendi javaslatot. 

(1. sz. melléklet: Jelenléti ív) 

1. A bizottság működési rendjének meghatározása 

2. 2018.évi 1. féléves versenynaptár tervezet megvitatása és elfogadása 

A levezető elnök kérdésére a következő napirendi javaslatok érkeztek még: 

Fazekas Péter:  

3. Külföldi állampolgárok indulása MOATSZ ranglistaversenyeken 

4. Külföldi állampolgárok kiemelése MOATSZ ranglistaversenyeken 

5. A helykijátszás kérdése a MOATSZ utánpótlás ranglistaversenyeken 



 

Türei Ferenc: 

6. Az UP edzők személyének kérdése a női szakágban 

7. Klubedzői támogatás szakmai teljesítményhez kötése 

dr. Ács Pongrác: 

8. Szakedző képzés Magyarországon 

dr. Paár Dávid: 

9. A 2017. év legeredményesebb férfi és női asztaliteniszezője címre jelölés 

A bizottság a 6. számú napirendi pont kivételével a napirendetegyhangúlag elfogadja. A 6. napirendi 

pontot az érintett női szakágvezető távolléte miatt nem tárgyalja. A hatékony munkavégzés 

érdekében  az a  kérés fogalmazódik meg, hogy a napirendi pontok kellően előkészítve és 

dokumentálva, időben kerüljenek a bizottság elé. A napirendek sorrendje a bizottság egyhangú 

döntése alapján megváltozott. 

1. számú napirend a bizottság működéséről: 

Az előző időszak gyakorlatának megfelelően  dr. Paár Dávid a következő munkarendet javasolja: 

 a bizottsági ülések helyszíne a Magyar Sport Háza legyen 

 legalább havi rendszerességgel ülésezzen, de ha igény van rá, akkor akár gyakrabban is 

 esetenként lehet emailes szavazás is, ha azt a kérdés természete és előkészítettsége 

megengedi 

 a működési rendet szabályozó korábbi dokumentumot a MOATSZ az új bizottság 

rendelkezésére bocsátja 

 az ülések időpontja: hétfő 10.00 

 Kiegészítés: a bizottság úgy alakítsa ki működési rendjét, hogy azon minden tag részt tudjon 

venni, beleértve a szövetségi kapitányokat- szakágvezetőket is. 

 

Szavazás: a bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadja 

2. számú napirend a 2018. évi 1. félév versenynaptáráról: 

Előterjesztő Fazekas Péter, aki két verziót készített el, amelyek alapvető különbsége, hogy az Extra 

Liga csapatbajnoksága dupla vagy szimpla fordulókkal illeszkedjen a versenynaptárba. A bizottság 

hosszú szakmai vita után az alábbi határozatokat hozta: 

 Női Extra Liga dupla fordulókkal  

 Szavazás: 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadva 

 Férfi Extra Liga dupla fordulókkal  

 Szavazás: 6 igen, 3 nem, 2 tartózkodással elfogadva 



 a 2018/2019-es versenynaptár alapelveinek kidolgozására egy ad hoc bizottság felállítása 

szükséges 

 Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

 a 2018. évi 1. félév versenynaptár több módosítással, kiegészítéssel, időpont cserével 

tételesen átnézésre került. A tervezet kiküldésre kerül a klubokhoz, illetve felkerül a 

honlapra, majd az észrevételek kezelése után az Elnökség elé kerül elfogadásra. 

 Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

3. számú napirend: Külföldi állampolgárok indulása MOATSZ ranglistaversenyeken 

Előterjesztő: Fazekas Péter. A bizottság a szakmai érvek ütköztetése után az alábbi határozatot hozta: 

ne változzon a jelenleg is fennálló gyakorlat, mert az a magyar asztalitenisz egészének jövőbeli 

fejlődét szolgálja. Készüljön javaslat az esetleges kompenzációs pontok bevezetéséről a ranglistával 

foglalkozó szakemberek irányításával. 

 Szavazás: 6 igen, 4 nem, 1 tartózkodással elfogadva 

4. számú napirend: Külföldi állampolgárok kiemelése MOATSZ ranglistaversenyeken 

A bizottság javaslata: a téma előkészítetlensége és a szakágvezetők távolléte miatt a napirend egy 

következő ülésen kerüljön megvitatásra. 

 Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

5. számú napirend: Helykijátszás szükségessége a MOATSZ utánpótlás ranglistaversenyeken: 

A hosszú szakmai vita során a bizottság egy része javasolta, hogy a helykijátszás helyett a vigaszág 

versenyt rendezze meg a rendező, a másik része szakmailag megalapozottnak ítélte meg a 

helykijátszást és az edzők részéről több előkészítő munkát igényelne az új versenyrendszer irányában. 

Mivel a közeli jövőben nincs ranglistaverseny, a döntést a kérdésről a bizottság elnapolta. 

6. számú napirend: Asztalitenisz szakedzőképzés (egyetemi alapszak) beindítása, akkreditálása 

Előadó: dr. Ács Pongrác 

Az előadó által elkészített szakmai anyagot a tagok rendelkezésére bocsátja és kéri, hogy szakmai 

kiegészítéseket tegyenek , amely határideje: 2017.11.23. csütörtök. 

 Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

7. számú napirend: A 2017. év legjobb férfi és női asztalitenisz játékos elismerésére javaslat tétel 

Előadó: dr. Paár Dávid 

A női jelölt Póta Georgina, a fiú jelöltre a szakágvezetőtől várja a bizottság a jelölést. 

 Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

 

 



 8. számú napirend:  Az UP edzők személyének kérdése a női szakágban 

Előadó: Türei Ferenc. A bizottság a felvetést a még pontosabb kidolgozás érdekében, valamint az 

illetékes női szakágvezető jelenlétének szükségességével egy következő ülésen kívánja megtárgyalni. 

 Szavazás: egyhangúlag elfogadva 

9. Klubedzői támogatás szakmai teljesítményhez kötése 

Előadó: Türei Ferenc. A bizottság egyetértett a felvetés szükségességével és javasolja egy ad hoc 

bizottság létrehozását, amely áttekinti a mostani gyakorlatot (14+8támogatott edző) és kidolgozza az 

új követelményeket, a szakmai minimumot. 

A kérdésben szavazásra nem került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


