
5 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető 
 
 
Készült a 2019. június 06-án, a BME „R” épület 105-ös tárgyalójában megtartott 
Elnökségi ülésről. 
 
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Dr. Nagy Balázs Vince, Pekár Zoltán, Dr. 
Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán 
 
Nem jelent meg: Dr. Kelemen Béla, Dr. Kondorosi Károly, Novák László, Dr. Pap László 
 
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Bartha Zsolt, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit 
 
Korábban távozott: Dr. Balog György 1815 
 
1705-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? 
 
 
12/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az előző ülés emlékeztetőjét. 
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
2. Előző ülés óta eltelt időszak értékelése 
 
Dékány Donát az alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait: 
 

 Az iroda hatékonyabb működése érdekében egy új kolléganő került megbízásra 
részmunkaidőben - Szijj Réka -, akitől a kommunikáció fellendítését és a MAFC 
jobb „láthatóságát” várjuk. 

 Az ÜMSZ Kft-n belül a Sport divízió működésében és a személyi összetételben 
változás várható. Több munkatárs felmondott, Dévay Kata visszahívásra került a 
Sportbizottságból, helyét dr. Hajós Róbert vette át. Hivatalos értesítés még nem 
érkezett. 

 A MAFC iroda korábbi, visszamenőleg kiszámlázott bérleti díjának rendezése 
érdekében egyeztetést szeretne kezdeményezni kancellár úrral, a január óta 
megküldött számlák kiegyenlítésre kerültek. 

 
 
3. MAFC Küldöttgyűlés értékelése 
 
Dékány Donát: A rendes Küldöttgyűlés a mandátummal rendelkezők tagok alacsony 
száma miatt sajnos nem lett határozatképes, ezért volt szükség megismételt 
Küldöttgyűlés tartására, melyen több, mint 70 küldött jelent meg. A rendezvény gyorsan 
és hatékonyan zajlott. Külön öröm, hogy Rektor úr is tiszteletét tette, és lelkesítő beszédet 
tartott a BME-MAFC viszony további alakulásáról. 
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A jövőben összehívásra kerülő küldöttgyűlések tekintetében javasolta, hogy a helyszín 
legyen elegánsabb, és a küldöttgyűlés zárása legyen egy jó hangulatú fogadás. 
 
4. Beszámoló a BME Sportstratégiát kidolgozó bizottság eddigi munkájáról 
 
Nagy Balázs Vince: Az anyag összeállítása jól halad, még egy pont tisztázása van hátra, 
hogy mennyire legyen részletes. 2019.06.15-ig kapott haladékot a bizottság a 
véglegesítésre, mely határidő tartható. A konkretizálás után a beadvány a szenátus elé 
tárható. 
 
Dr. Salgó András: A hallgatók által összeállított kérdőív nagyszerűen sikerült, melyet a 
hallgatók nagy számban töltöttek ki, nagyra értékeli ezt a munkát. 
 
 
5. Szakosztályi kérelmek elbírálása 
 
Dékány Donát: Pázmányi Gábor szóban többször és már írásban is jelezte, hogy miután 
csapatával kiesett az OBI/B-ből, lemond szakosztályvezetői tisztségéről. A csapat egy 
része már túlkoros, a fiatal játékosokat elcsábították más egyesületek, ahol fizetésért 
játszhatnak, OB II-ben egyébként sem indulnának, így a szakosztály tagok és vezető 
nélkül maradt.  
 
Datzuk Péter: Korábbi ismeretségén keresztül a látókörbe került egy komplett vízilabda 
szakosztály, akik érdeklődnek a MAFC iránt. Utánpótlás korú gyermekektől egészen a 
felnőttekig több korosztályban is rendelkeznek csapattal. Az egyeztető beszélgetésre 
hamarosan sor kerül. 
 
Bartha Zsolt: Nem fog ellenétet szülni a már meglévő két csapattal? 
 
Datzuk Péter: Mások a célkitűzések és más az attitűd, nem tart feszültségtől.  
 
Dékány Donát: Kérelem érkezett a Wigner női röplabda szakosztálytól, melyben 80.000,- 
Ft terembérleti díj hozzájárulást kértek az elnökségtől, miután egy félreértés okán hibásan 
kalkulálták ki a 2019. évi 01-05. hóra vonatkozó terembérleti díjakat. 
 
BaloghTünde: Korábban előfordult már több ilyen eset, az ekkor alkalmazott eljárás 
szerint az elnökség december 31-ig adott haladékot a különbözet megfizetésére. 
 
13/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy a Wigner Röplabda Szakosztály kérelmében szereplő 
2019.01-05. hóra vonatkozó terembérleti díj különbség MAFC-hoz történő befizetésére 
2019.december 31-ig haladékot ad. 
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
Datzuk Péter: A Dominik Zsolttal, a Labdarúgó szakosztály vezetőjével a küldöttgyűlés 
előtt sikerült találkozót szervezni. Ekkor szóban jelezte, hogy lemond a 
szakosztályvezetői tisztségéről. Az edzéseket a Goldball Kft.-től bérelt „siketek pályán” 
tartották. A cég tájékoztatása szerint MAFC kifizetetlen számlákat halmozott fel, szám 
szerint 7-et. Ezek a számlák sosem érkeztek be a titkárságra. Már több lépést tett egy új 
és megbízható szakosztályvezető felkutatására, de nem talált olyan személyt, aki vállalná 
a feladatot. 
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Bartha Zsolt javasolta, hogy a labdarúgást új alapokra helyezve, kipályás bajnokságban 
kellene indulni, a BME hallgatóiból szervezett csapattal. Kisebb csapat is elég, a 
pályabérleti díjakat is könnyebb lenne kitermelni. 
 
Dékány Donát: Első lépésként a felhalmozott tartozás ellenértékének befizetésére kell 
felszólítani a szakosztály tagjait. Tájékoztatni kell őket, hogy az elmaradások rendezéséig 
nem áll módunkban az átigazolásokhoz hozzájárulni. 
 
Vass Zoltán: A focisták, és tágabb értelemben véve a MAFC taglétszámának növelésére 
is nagyon jó módszer volt a Tesis aláírás megléte, ami azóta sajnos megszűnt. MAFC-
ban sportolók igazolást kaptak, így teljesítettnek minősült a testnevelés órájuk. A 
versenysportban ez még működik, de szabadidős tanfolyamoknál már régóta nem. 
 
Datzuk Péter: Beadvány érkezett a Súlyemelő szakosztálytól is. Megkérte dr. Mészáros 
Csabát, hogy vegyen részt a mai ülésen, és számoljon be a szakosztályban zajló 
eseményekről. 
 
Dr. Mészáros Csaba: 1966-ban igazolt át a Fradiból a MAFC-ba, azóta itt tag. 1971-től 
vezette a súlyemelő szakosztályt 2013-ig, míg bele nem fáradt a teendőkbe. Ekkor lett 
utódja Kalmár Armand, aki egészen a Masters EB rendezéséig mindenki 
megelégedésére látta el feladatát. A Súlyemelő szakosztály sohasem volt deficites, 3,5 
millió forintos tartalékkal adta át a szakosztály, mely tartalék a később folyamatosan 
növekedett, 2018 januárjára közel 7 millió forintra rúgott. Az EB rendezésére különböző 
támogatások útján – Újbuda, EMMI, szponzor cégek, MAFC - 8,2 millió forint folyt be, ill. 
a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől a nevezési díjak egy része euróban a rendezők 
részére. A nevezési díjak is a MAFC-hoz folytak volna, ha Kalmár Armand javaslata 
szerint megnyitásra kerül az eurós számla. A verseny sikeresen lezajlott, de már az 
előkészületek során is rengeteg kiadással járt, melyre volt fedezet. A forintban 
rendelkezésre álló keret végül szinte teljesen elfogyott 700 ezer Forint maradt belőle, ill. 
a nevezési díjakból származó kb. 32.000,- Euro. A VIP vendégek szállására kellett 
kifizetni 2.000,- Eurot, melyet Armand teljesített is, az erről szóló számlát azonban a 
MAFC nem fogadta be, tekintettel arra, hogy MAFC-nak nem volt Euroja. Ekkor 
kezdődtek a gondok. Bretz Gyulával folytatott ötszemélyes megbeszélés eredménye lett 
az a megállapodás, hogy az akkor még meglévő Euro-t átutalja Armand egy erre a célra 
nyitott számlára, mely fölött közösen diszponált volna a MAFC elnök és a Súlyemelő 
szakosztály vezetője, közös aláírásukkal történhetett volna bármilyen kifizetés. Végül ez 
a számla nem került létrehozásra. Ezek után vette a szakosztály a kisbuszt, amit azóta 
javíttatni is kellett. 
Azóta Armand leváltásra került, a szakosztályon belül is ellentétek vannak, ill. sok tagban 
ellenérzés lett kialakítva a MAFC-cal szemben.  
 
Dékány Donát: Pélyi Sándor levélben fordult az elnökséghez és kéri, hogy az elnökség 
vizsgálja ki a Masters EB kapcsán bonyolított gazdasági tranzakciókat és foglaljon állást, 
hogy történt-e mulasztás. Amennyiben Pélyi Sándor úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre 
álló információk és dokumentumok alapján egy mélyreható vizsgálat olyan eredménnyel 
zárul, mely alapjául szolgálhat egy esetleges per indításának, abban természetesen a 
MAFC minden segítséget megad, de a klub elnöksége nem tervez jogi lépéseket, amíg 
egy vizsgálat egyértelműen be nem bizonyítja a mulasztást. Nincs tudomása olyan 
szerződésről, mely a MAFC és a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség ill. a MAFC és a 
MSSZ között jött létre a nevezési díjak vonatkozásában, ilyen formán nincs hivatkozási 
alap sem. 
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Dr. Szabó Mihály javasolta, hogy az érintett szövetségektől kérjük be az eseménnyel 
összefüggésben kötött szerződéseket. Kalmár Armand visszahívásakor fel lett szólítva, 
hogy a MAFC tulajdonával számoljon el, leltár szerint szolgáltassa vissza a szakosztály 
eszközeit, felszereléseit. Ez sem történt még meg. 
 
Dékány Donát: Számíthatunk dr. Mészáros Csaba további munkájára, mint 
szakosztályvezető? 
 
Dr. Mészáros Csaba: A korábbi szakosztályi gyűlés alkalmával kijelentette, hogy nem 
kívánja tovább betölteni a szakosztályvezetői tisztséget. 2019. 06. 24-én újra gyűlést tart 
a szakosztály, ahol meg fogják választani a betöltetlen posztokra a felelős személyeket.  
A MAFC elnökség felkéréséről lemond, nem kíván a jövőben szakosztályvezető lenni.  
 
Dékány Donát megköszönte dr. Mészáros Csabának, hogy átmenetileg ellátta a 
megbízott szakosztályvezetői teendőket. 
 
14/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja dr. Mészáros Csaba lemondását a megbízott 
szakosztályvezetői tisztségről, egyben felkéri Datzuk Péter ügyvezetőt, a technikai 
szakosztályvezetés ellátásával. Ezen belül a súlyemelő terem üzemeltetésével és a 
tagokkal való kommunikáció megszervezésével, a tisztújítás érdekében. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
15/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy a súlyemelő szakosztály analitikájának terhére, 
alkalmas raktár helyiséget bérel, ahol a súlyemelő szakosztály eszközei biztonsággal 
tárolhatók. Felszólítja Kalmár Armandot, hogy a helyiség birtokba vételétől számított kettő 
héten belül a szakosztály leltárában lévő eszközöket szolgáltassa vissza. Az MWD-238 
forgalmi rendszámú VW Transporter gépjármű használatát elnöki hatáskörbe utalja, aki 
a beérkező igények alapján dönt a használatáról. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
16/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy Pélyi Sándor beadványa alapján belső vizsgálatot indít 
a 2018. június 16-23-án, Master’s Súlyemelő Európa Bajnokság néven megrendezett 
esemény Országos és Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel kötött szerződések 
tartalmával kapcsolatban. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
6. Egyeztetés a II. félévi elnökségi ülések dátumairól 
 
Dékány Donát: Kiküldésre került a II. félévi elnökségi ülések dátumaira vonatkozó 
indítvány. Van esetleg módosító javaslat? 
 
17/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség megállapította a 2019. II. félévi elnökségi ülések dátumait: 2019.07.09.; 
2019.09.19.; 2019.10.17.; 2019.11.14.; 2019.12.12.; 2020.01.16. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
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7. Egyebek 
 
Dékány Donát: Balogh Tünde nagyon nehéz időszakon megy keresztül, ezért javasolta, 
hogy 150.000,- Ft temetési segélyt szavazzon meg részére az elnökség. 
 
 
17/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy Balogh Tünde gazdasági vezetőt 150.000,- Ft temetési 
segélyben részesíti. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Dékány Donát: Nagy Balázs munkaterhelése az elmúlt időszakban jelentősen 
megnövekedett mely túlmutatott a munkaszerződés alapján elvárható mértéktől, ezért 
javasolta, hogy fél havi fizetésének megfelelő összeggel jutalmazza az elnökség. 
 
18/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy Nagy Balázs titkárság vezetőt fél havi fizetésének 
megfelelő jutalomban részesíti. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Dékány Donát: Az bebizonyosodott, hogy a korábbi megállapodás alapján az ügyvezetői 
munkakör megfelelő ellátása nem lehetséges, ezért javasolta, hogy Datzuk Péter elnöki 
hatáskörben történő munkaszerződés módosításához járuljon hozzá az elnökség. 
 
19/5/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség hozzájárul, hogy Datzuk Péter ügyvezetői munkaszerződése elnöki 
hatáskörben 2019.07.01-től módosításra kerüljön. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Dékány Donát javasolta, hogy Pázmányi Gábor munkásságának elismeréséül kapja meg 
a MAFC Örökös tagja címet, mely a következő küldöttgyűlésen kerüljön átadásra.  
 
 
 
Dr. Salgó András 1914 -kor bezárta az ülést. 


