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VERSENYENGEDÉLYEK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK 

MEGHOSSZABBÍTÁSA  

VERSENYENGEDÉLYEK 

ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA 

 A jelenlegi versenyzési engedély kártyák 2021. 06. 30-án érvényüket vesztik. 

 A játékengedélyek érvényességének meghosszabbításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: 

 A játékengedélyek érvényességének meghosszabbítására 2021. július 1-jével kezdődően kerül sor. 

 A versenyengedélyek érvényessége 1 évre fog szólni, azaz 2022. 06. 30-ig. 

 A versenyzési engedélyek kérelmének eljárási díja: 2.000 Ft-ra emelkedett. 

 A nyilvántartás továbbra is kizárólag elektronikus úton történik. 

 Azoknak a játékosoknak, akik korábbi egyesületüknél folytatják a versenyzést, a játékengedély 

érvényességének meghosszabbításához az egyesületnek új „VERSENYENGEDÉLY-KÉRŐ LAP”-

ot kell küldenie. 

 Azoknak a játékosoknak, akik másik egyesületnél folytatják, új „ÁTIGAZOLÁSI LAP”-ot kell az 

egyesületnek küldenie. 

 Felhívjuk a figyelmet a nyomtatványok olvasható kitöltésére! 

 Az új nyomtatványok letölthetőek a MOATSZ honlapjáról, a „dokumentumtár” „minták, 

sablonok” menüpontból. 
 A kitöltött nyomtatványokat az egyesület összegyűjtve küldje el e-mailen (moatsz@moatsz.hu) ezzel 

elősegítve a gyorsabb ügyintézést. 

 Az NB-s Csapatbajnokságban nem induló egyesületeknek a nyomtatványok mellett el kell 

küldeniük egy NAV nullás igazolást! 

 A versenyengedély érvényességének meghosszabbításához (az előzőek alapján) vagy nyilvántartásba 

vételi eljárási díjat vagy sportágfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A fizetendő díjakról elektronikus 

úton, átutalásos számlát kap az egyesület. Ehhez kérjük, szíveskedjenek megadni egy e-mail címet a 

kérelmek benyújtásakor. 

Kérjük az egyesületeket, hogy kérelmeiket időben küldjék el, figyelembe véve az esetleges 4-5 napos 

ügyintézést! 

Üdvözlettel: 

Juricskay Zita 

Magyar Asztalitenisz Szövetség 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

e-mail: zita@moatsz.hu 

  

http://moatsz.hu/pmatsz/2-nem-besorolt/239-versenyengedelyek-ervenyessegenek-meghosszabbitasa
http://moatsz.hu/pmatsz/2-nem-besorolt/239-versenyengedelyek-ervenyessegenek-meghosszabbitasa
mailto:moatsz@moatsz.hu
mailto:zita@moatsz.hu
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2020/21-es Pest Megyei CSB lezárása  

Tisztelt Csapatok, Sportvezetők, Játékosok! 

2020.09.21-én közzétett elnökségi határozatunk alapján a 2020/2021-es pest megyei bajnokságban az összes 

mérkőzés felfüggesztésre került: 

„Elsődlegesnek tekintve az esélyegyenlőséget, a biztonságot és a szolidaritást a 2020.szeptember 18-án 

megtartott elnökségi ülésünkön az alábbi döntés született: 

A Pest megye I/A, Pest megye I/BC-Közép, Pest megye I/BC-Dél, Pest megye I/BC-Észak megyei bajnokság 

mérkőzéseinek lejátszását a 3. forduló befejeztével, határozatlan időre felfüggesztjük, tehát a soron 

következő 4. forduló már nem kerül lejátszásra.” 

Az azóta eltelt hónapokban, az őszi és a tavaszi COVID helyzetet is figyelembe véve, nem láttunk arra 

lehetőséget, hogy a 2020/2021-es pest megyei csapatbajnoki bajnoki mérkőzéseket le tudjátok játszani az 

esélyegyenlőség, a biztonság és a szolidaritás jegyében. 

 A lejátszott 3 bajnoki forduló a 2020/2021-es bajnoki évből, nem alkalmas semmilyen eredmény 

meghatározására. Ennek okán a 2020/2021-es pest megyei csapatbajnoki évet lezártnak tekintjük, 

eredmény nélkül. Mivel értékelhető eredmény nem született, így a megyei osztályokban kieső / feljutó nem 

kerül meghirdetésre. Az indulási joga a csapatoknak a 2021/2022-es pest megyei csapatbajnokságra a Pest 

Megye I/A, a Pest Megye I/BC Közép, - Dél, -Észak, esetében a 2019/2020-as részvétele, eredménye alapján 

történik. 

A feljutó kérdése a Pest megye I/A osztályban, a Közép-Magyarországi Régió NB. III-as csoportjából kieső ( 

4 csapat elvileg ) csapatok függvényében kerül meghatározásra. 

A csapatokkal, csapatvezetőkkel egyeztetünk és kiírásra kerül a 2021/2022-es pest megyei csapatbajnoki 

kiírás. 

2021.06.15. 

Sportbaráti üdvözlettel: 

Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 

Képviseletében: Nagy Attila PMATSZ elnöke pmatsz2016@gmail.com 

  

http://moatsz.hu/pmatsz/2-nem-besorolt/238-2020-21-es-pest-megyei-csb-lezarasa
mailto:pmatsz2016@gmail.com
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Meghívó Küldöttgyűlés 2021.06.23 16 óra  

Tisztelt Tagszervezetek! 

Alulírott Nagy Attila Tamás, mint a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség (nyilvántartási száma: Magyar 

Asztalitenisz Szövetség: 01-07-0000001, alszám: 1/14) Elnöke ezúton tisztelettel értesítem a Szövetség 

Tagjait, hogy a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 2021. június 23. napjának 16 órájára a 

Szövetség a 2020. évi RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT összehívja. 

A küldöttgyűlés helye: Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) (2040 Budaörs, 

Hársfa utca 6. , kislabdás terem) 

Napirendi pontok: 

1. Szakmai beszámoló (2019-es év) 

2. Pénzügyi beszámoló (2019-es év) 

3. 2020-as év szakmai és pénzügyi tervei, feladatai, lehetőségei, költségvetés 

4. Egyebek 

 A napirendi pontokhoz esetlegesen tartozó írásos anyagok a Küldöttgyűlést 10 nappal megelőzően kerülnek 

megküldésre. 

 A mandátumok számát és jogcímét valamint a számítások alapját a meghívó mellékletét képező csatolmány 

tartalmazza. Az Alapszabály alapján a küldöttek kijelölésének rendje a következő: 

1. a) A küldöttek kijelölését és mandátumaik vizsgálatát a Szövetség Küldöttgyűlése előtt kell 

lebonyolítani. 

2. b) Ha a küldő szervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője másként nem rendelkezik, úgy 

küldött lehet 

- a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője, 

- a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője által kiállított meghatalmazás útján egyéb a 

sportszervezettel tagsági viszonyban álló harmadik személy. 

1. c) A küldöttet kijelölő okiratnak tartalmaznia kell a küldő Magyar Asztalitenisz Szövetségi tag nevét, 

székhelyét és a bírósági nyilvántartási/cégjegyzék számát, a küldő tag képviselőjének aláírását, 

továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát, valamint a küldő tagszervezetnél 

nyilvántartott tagsági számát. 

2. d) A küldöttek mandátuma az adott Küldöttgyűlésre szól. 

Egy küldött egy szavazatot adhat le, így kérem a több küldött állítására jogosult sportszervezeteket, hogy 

valamennyi mandátum érvényesüléséhez szíveskedjenek több küldöttet delegálni a Küldöttgyűlésre. 

Kérem a tisztelt vezető tisztségviselőket, bejegyzett képviselőket, hogy az Alapszabály idézett 

rendelkezéseire is figyelemmel a mellékelt meghatalmazás sablont kitöltve hatalmazzák fel a küldötteiket a 

küldöttgyűlésen való részvételre. A tanúkkal hitelesített meghatalmazásokat kérem, küldjék meg 2021. 

június 15. napjáig scannelve a pmatsz2016@gmail.com email címre, valamint juttassák el eredeti 

példányban 2021. június 22. napjáig a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség részére a Magyar Sport Házába 

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3). 

Amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlés ideje: 

  június 23. napjának 17 órája. 

http://moatsz.hu/pmatsz/2-nem-besorolt/237-meghivo-kueldoettgyules-2021-06-23-16-ora
mailto:pmatsz2016@gmail.com
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A megismételt közgyűlés helye: Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) (2040 

Budaörs, Hársfa utca 6. , kislabdás terem) 

A napirendi pontok: változatlanok. 

A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

 Diósd, 2021. május 22. 

Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 

képv.: Nagy Attila Tamás elnök 

Meghívó letöltése 

Mandátumkiosztás 2019 letöltése 

Meghatalmazás letöltése 

  

http://moatsz.hu/pmatsz/images/Attila/2020_MEGHV_PMATSZ_ves_rendes_kldttgyls.pdf
http://moatsz.hu/pmatsz/images/Attila/Mandtumkioszts_2019.pdf
http://moatsz.hu/pmatsz/images/Attila/Kldtt_meghatalmazs_sablon_egyeslet_2020.pdf
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MOATSZ közlemény COVID eljárásról 2021  

Tisztelt Sporttársak, egyesületi vezetők, edzők, sportolók! 

A nemzeti csapatbajnoki rendszer jelen víruskörülmények közötti folytatásával kapcsolatosan és a pozitív 

esetek nagy számára tekintettel minden eddiginél hangsúlyosabban számítunk együttműködésetekre és a 

korábban már közzétett protokoll betartására. 

A sportolói pozitív eredményekkel összefüggésben a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek változatlanul 

jelentési kötelezettsége van az OSEI felé (a mintavétel dátumával és a teszteredmény dátumával 

együtt), ezért köteles az egyesület, szakosztály felelős képviselője a pozitív eseteket bejelenteni (a 

teszteredmény email-ben való megküldésével) a bajnokságokat koordináló munkatársunknak 

(régióvezetők, JVB Elnöke), illetve a moatsz@moatsz.hu e-mail címre is. Amennyiben az egyesület 

felelős képviselői, vagy a sportoló elhallgatja a COVID fertőzés megtörténtét és nem az OSEI 

protokollja szerint járnak el és a fertőzésen átesett sportoló nem szerez újra érvényes sportorvosi 

igazolást és részt vesz a csapatbajnoki mérkőzésen, akkor játéka jogosulatlannak minősül és a vétkes 

játékos csapata a mérkőzést elveszti. A mérkőzés előtt valamennyi játékosnak és a csapat vezetőjének 

a mellékelt nyilatkozatot alá kell írnia és átadni a játékvezetők részére. Játékvezetők hiányában a 

nyilatkozatot a MOATSZ fenti e-mail címére kell eljuttatni a mérkőzést követő 3 napon belül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sportoló pozitív COVID tesztje esetén az OSEI a kötelező eljárási rendje 

alapján felfüggeszti a sportorvosi engedély érvényességét (ez a központi nyilvántartásban is megtörténik), 

annak újbóli érvényesítése a területileg illetékes sportorvos hatásköre a tevékenységére vonatkozó ajánlások 

alapján. Ennek alapfeltétele a 10 napos karantén, illetve a negatív PCR teszt megléte.  

Tudjuk, hogy ez költséges és hosszabb folyamat is lehet, de mindez elengedhetetlenül szükséges a saját és a 

közösség egészségének, sporttársadalmunkon belül a tömeges megbetegedések, tragédiák elkerülésének 

szempontjából. Az ebben való egységes, közös és tudatos fellépés teremtheti csak meg annak az 

egyenlőségnek az elvét a résztvevő csapatok között, amely révén elkerülhető lesz az egyes bajnokságok 

felfüggesztésének azonnali felülvizsgálata. 

Kérjük, hogy a korábbi közleményekben megfogalmazódott kéréseknek megfelelően a tünetekkel 

rendelkező sportolók csapatukkal egyeztetve haladéktalanul szüntessék meg az aktív sporttevékenységüket, 

ne menjenek közösségbe, amennyiben pedig elkerülhetetlen és a betegség bizonyított ténye fennáll 

éljenek/éljetek az együttműködés lehetőségével (pl.: halasztás) a bajnokság lebonyolítója és az ellenfelek 

irányába. 

Számítunk az együttműködésükre/együttműködésetekre, és jó egészséget kívánunk! 

 A MOATSZ Vezetősége    

 

 

http://moatsz.hu/pmatsz/2-nem-besorolt/236-moatsz-koezlemeny-covid-eljarasrol-2021
mailto:moatsz@moatsz.hu

