
2 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető 
 
 
Készült a 2019. március 13-án, a BME „R” épület 105-ös tárgyalójában megtartott 
Elnökségi ülésről. 
 
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Kelemen Béla, Dr. Kondorosi Károly, Dr. Nagy Balázs 
Vince, Dr. Pap László, Dr. Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Novák László Vass Zoltán 
 
Nem jelent meg: Dr. Balog György, Pekár Zoltán  
 
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Bartha Zsolt, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit 
 
Később érkezett: Dr. Pap László 1712 Novák László 1729 Dr. Szabó Mihály 1833 

 
Korábban távozott: Dr. Nagy Balázs Vince 1807 Dr. Kelemen Béla1833 
 
 
1708-kor Dr. Salgó András köszöntőjével megnyitotta az ülést. 
 
 
1. Előző ülés emlékeztetőjének elfogadása 
 
Dr. Salgó András: Van-e az Elnökség tagjainak kiegészítő vagy módosító javaslata az 
előző ülés emlékeztetőjéhez? 
 
Az Elnökség tagjaitól ilyen javaslat nem érkezett. 
 
3/2/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az előző ülés emlékeztetőjét. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
2. Előző ülés óta eltelt időszak értékelése 
 
Dékány Donát: Az elmúlt egy hónapban kiemelkedő esemény, mely jelen napirendi 
pontban egyeztetést igényelne, nem történt, ill. a későbbi napirendek között szerepelnek 
majd eldöntendő kérdések. 
 
 
3. MAFC központi költségvetési tervének elfogadása 2019-es évre 
 
Datzuk Péter: Kettő hónapja folyik az egyeztetés a szakosztályokkal a 2019. évi 
költségvetési tervek beszerzése és egyeztetése kapcsán. A terv az volt, hogy szülessen 
egy különálló központi és egy szakosztályi költségvetési terv. Összesen 46 szakosztállyal 
próbálta felvenni a kapcsolatot, volt, ahol nehézségekbe ütközött, ill. van néhány olyan 
szakosztály, ahol elhanyagolható a pénzforgalom ill. megszűnt. A költségvetés egészét 
nézve, annak nagy hányada a TAO-s szakosztályokhoz tartozik, ez alól kivételt képez a 
labdarúgás, mely komoly tervekkel indult újra, az MLSZ jóváhagyott részükre támogatási 
keretet is, de sem a sportfejlesztési programmal, sem a költségvetési tervvel 
kapcsolatban nem sikerült egyeztetést folytatni. 
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Dékány Donát: A beérkezett adatok, és a korábbi évek tapasztalatai alapján készült egy 
összefoglaló táblázat, mely részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási oldalt, kivetítve 
látható. Van néhány olyan szakosztály, mely a korábbi évekből, évtizedből görget maga 
előtt tartozást, ezek olyan kiadások, melyek a központ terhére kerültek kifizetésre. 
Döntést igényel, hogy ezen tételeknek mi legyen a sorsa. Az elkészített terv kiküldésre 
kerül az elnökség tagjainak. 
 
Ezek után ismertetésre kerültek a főbb bevételi és kiadás sorok. 
 
A bevételi oldal áttekintés során hosszas egyeztetés alakult ki a központi hozzájárulás 
mértékével kapcsolatban. 
 
Nagy Balázs Vince javasolta, hogy a központi hozzájárulás elve úgy kerüljön 
megállapításra, hogy az hosszútávon is tervezhető legyen minden szakosztály számára. 
 
Dékány Donát: Jelenleg olyan bevételi oldallal készült a terv, mely tartalmaz egy 
jelentősebb plusz bevételt, mely alkalmas lesz a 10%-os központi hozzájárulás 
csökkentésére. 
 
Dr. Salgó András: Köszönjük szépen a beszámolót, amennyiben az elnökség részéről 
nincs senkinek további kérdése, feltenné szavazásra a költésvetés elfogadását. 
 
4/2/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja a MAFC 2019. évi költségvetési tervét. 
A határozat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
4. Előterjesztések megvitatása a „MEFS által alapított Díjak és Elismerések” 

felkérésre 
 
Dr. Salgó András felkérte Vass Zoltánt a téma felelősét, hogy számoljon be a jelölések 
begyűjtésében elért eredményekről. 
 
Vass Zoltán: A jelölésre történő felkérés kiküldésre került a szakosztályvezetőknek, akik 
a jelöltállítás lehetőségét igen mérsékelten használták ki. Összesen egy válasz érkezett 
a Kézilabda szakosztály részéről, akik Györke Gábort jelölték a hallgatói díjra. A 
Testnevelési Központ Kincses Gábor igazgató urat jelölte. A MAFC részéről Bretz Gyula 
személye merült föl, így összesen három jelölt lett. 
 
Dr. Kelemen Béla: Szeretné jelölni Bátor Vilmos urat életmű díjra. 
 
A BME Testnevelési Központtal közösen a MAFC az alábbi személyeket jelöli a MEFS 
elismeréseire: 
 

Bátor Vilmos – Sportért Életmű díj 

Bretz Gyula – Frenkl Róbert díj 

Györke Gábor – Halassy Olivér Hallgatói díj 

Kincses Gábor – Hajós Alfréd díj 
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5. Beszámoló a BME Sportstratégiát kidolgozó bizottság eddigi munkájáról 
 
Nagy Balázs Vince: Elkezdődött a munka, felosztásra kerültek a feladatok, 
tevékenységek. Résztvevők: Testnevelési Központ, Hallgatói szolgáltatások, 
Üzemeltetés, MAFC, EHK és az Akadémiai rész. Mindenki összeállítja relevanciája 
szerint a sportstratégia egyes részeit, ezeket a bizottság összegyűjti. Jelenleg az 
álláspontok egyeztetése folyik, néhány esetben ez több időt is igénybe vehet.  
 
 
6. Szakosztályi kérelmek elbírálása 
 
Kerékpár szakosztály 
Nagy Balázs: Bejelentkezett a BME Cycling, hogy szeretnének a MAFC-hoz csatlakozni, 
országos bajnokságon történő indulást terveznek. Megkapták a szükséges 
dokumentumokat, de ezeket az ülés kezdetéig nem küldték vissza. Így jelenleg informális 
a tájékoztatás, döntést nem igényel. 
 
Atlétikai szakosztály 
Datzuk Péter: Janecskó András vezette szakosztály pénzügyi nehézségekkel küzd, 
jelenleg több a kiadásuk, mint a bevételük. Kilátásban van befolyó bevételre lehetőség, 
de ezen időpontig, ill. 2019. július 01-ig kéri, hogy a központ finanszírozza meg a 
szakosztályvezető költségtérítését, mely közelítőleg 80.000,- Ft/hó. A versenyeken 
nagyon szép eredményeket rének el. Toborzással, új edző bevonásával, az edzésdíjak 
befizetési rendjének szigorításával normalizálható lenne a helyzet. 
 
5/2/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy 2019.07.01-ig fenntartja és finanszírozza az Atlétikai 
szakosztály működését. 
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Tenisz szakosztály 
Datzuk Péter: Kószó Tamás szakosztályvezető személyes egyeztetésre érkezett az 
irodába, ahol a 10%-os központi hozzájárulás csökkentését kérte. 
Az Elnökség a döntést a MAFC egészére vonatkozó szabályzás meghatározásáig 
elnapolta. 
 
Természetjáró szakosztály 
Datzuk Péter: Nagy múlttal rendelkező szakosztály, de az évek alatt lecsökkent létszám, 
és a 70 év körüli átlagéletkor már nem segíti a megfelelő működést. A szakosztály nem 
rendelkezik sem bevétellel, sem kiadással, de a tagdíjemelés hírére többen arra jutottak, 
hogy nem vállalják tovább a tagságot. Javasolja, hogy a szakosztály részesüljön 
tagdíjfizetési kedvezményben. Ígéretet tett a szakosztály promóciójának növelése 
érdekében plakátok, szóróanyagok készítésére, kihelyezésére. 
 
Dékány Donát: A tagdíj fizetési kötelezettség eltörlését, vagy a mértékének csökkentését 
nem javasolja, de egy elnökségi döntés értelmében a szakosztály részesülhet központi 
támogatásban. 
 
6/2/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy 60.000,- Ft-os egyszeri támogatásban részesíti a 
Természetjáró szakosztályt. 
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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7. Egyebek 
 
Dékány Donát megköszönte az elnökség aktív levelezését a súlyemelő témával 
kapcsolatban. Az általa megfogalmazott határozati javaslat többek számára nem érte el 
a kellő szintet, súlyosabb szankciókat vártak. A korábbi meghallgatások és döntések 
alapján a szakosztályi gyűlés összehívása folyamatban van. 
 
Dr. Salgó András javasolta, hogy kerüljön kiküldésre egy felszólító levél, mely szerint a 
MAFC leltárában szereplő eszközök és berendezések, melyeket jelenleg Kalmár Armand 
tárol, kerüljenek be a MAFC-hoz, ill. a kezelése alatt álló pénzállomány is kerüljön 
befizetésre a MAFC számlájára 2019.03.28-ig. 
 
Dr. Kondorosi Károly: A tárgyi eszközök visszaszolgáltatására csak abban az esetben 
kerítene sort, ha a szakosztály vezetőjét visszahívja az elnökség. 
 
Dr. Pap László javasolta, hogy a kiküldésre kerülő dokumentum ügyvédi felszólítás 
legyen. 
 
7/2/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy felszólítja Kalmár Armandot, hogy a kezelésében lévő 
MAFC Súlyemelő szakosztályt illető pénzeszközöket fizesse be a MAFC számlájára.  
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
Dékány Donát: A MAFC-BME Vízilabda Szakosztály nehéz helyzetbe került, mert a 
MEFOB és egyetemi nemzetközi tornák költségeihez megígért támogatást mégsem 
kapják meg az SSZLI-től. Ez egy jelentős, 800.000,- Ft-os összeg, mely tervezésre került 
a költségvetésükben. A támogatás elmaradásával keletkező hiány pótlására kéri az 
Elnökség segítségét. 
 
 
Dr. Salgó András 1910 -kor bezárta az ülést. 


