
7 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető 
 
 
Készült a 2019. szeptember 19-én, a BME „R” épület 105-ös tárgyalóban megtartott 
Elnökségi ülésről. 
 
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Novák László, Dr. Pap László, Pekár 
Zoltán, Dr. Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán 
 
Nem jelent meg: Dr. Kelemen Béla, Dr. Kondorosi Károly, Dr. Nagy Balázs Vince 
 
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Bartha Zsolt, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit 
 
Később érkezett: Dr. Balog György 1746 , Dr. Pap László 1748 
 
 
1737-kor Dr. Salgó András köszöntőjével megnyitotta az ülést. 
 
 
1. Előző ülés emlékeztetőjének elfogadása 
 
Dr. Salgó András: Van-e az Elnökség tagjainak kérdése, vagy kiegészítő javaslata a 
2019.07.09-i ülés emlékeztetőjével kapcsolatban? Mivel ilyen nem volt, kérte annak 
elfogadását. 
 
23/7/2019. 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 alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait: 
 

 Az IDUS 19 rendezvény megnyitó ünnepségéről érkezett az ülésre, ahol Dr. Szabó 
Tünde sportért felelős államtitkár, Prof. Dr. Kiss Ádám MEFS elnök, és a HÖK 
elnök társaságában közösen nyitották meg az egyetemi sport nemzetközi napját. 
Ilyenkor az egyetemeken sportnapokat rendeznek. A BME-n ez a múlt héten került 
megrendezésre, melyet sikerült az idén az EHK, a Testnevelési Központ és a 
MAFC hármasának lebonyolítani. Az már nagy eredmény, hogy minden felületen 
így lehetett kommunikálni, hogy az esemény e három szervezet közös 
szervezésében valósul meg. A visszajelzések és a helyszíni tapasztalatok alapján 
is nagyon sikeresnek tekinthető a megmozdulás, ahol közel 1500 fő vett részt. A 
Bogdánfy úti sporttelep és a BME Sportközpont volt a két fő helyszín. Úgy lett 
időzítve, hogy ezen a napon bonyolódjanak a házi bajnokságok több sportágban: 
fallabda, futás, kispályás labdarúgás, strandkézi, strandröplabda, streetball, tenisz 
csapatok mérkőztek jó hangulatban sportolók szervezők és szurkolók 
részvételével. Szabadon lehetett regisztrálni és kipróbálni több sportot, a MAFC 
szakosztályok közül bemutatót tartott többek között az Aikido-, a Baseball-, a 
Mászó-, a Súlyemelő- és a Vívó szakosztály is. A jövő évi rendezvény ennél is 
színvonalasabb lehet, ha kicsit előbb és nagyobb koordináció mellett folyik majd a 
szervezés. 
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Vass Zoltán: Több résztvevő lenne talán bevonható, ha a rendezvény nem az első héten 
lenne, mert a kommunikáció ilyenkor még nem zökkenőmentes a hallgatók felé. 
 
Dékány Donát: Ennek az időpontnak van előnye és hátránya is egyben. Ezen a héten 
szervezték a BME napokat, mely egy fesztivál, koncertekkel programokkal. Nagyon jó 
üzenete volt annak, hogy „Töltsd a napot sportolással, este pedig gyere el egy koncertre”. 
A hallgatók nagy része a kampusz területén mozgott. A két rendezvény kapcsolása 
nagyon jó ötlet. A dátum elmozdítható, meg kell vizsgálni, mikor lehet a legnagyobb 
tömeget elérni. 
 

 Megrendezésre került a már hagyományosnak is nevezhető Válassz Sportot 
Újbudán sportágválasztó rendezvény, melyen szintén több MAFC-os szakosztály 
jelenik meg évről-évre. Szintén nagyon sikeres esemény volt, bár idén is feltették 
a szokásos kérdést a kerület vezetői, hogy bár szívesen nyújtanak támogatást a 
MAFC-nak, de az egyetem miért nem teszi ezt? 

 
Bartha Zsolt: Idén is vendégeskedett Debrecenben, ahol az egyetemi 
sportegyesületeknek tartottak fórumot. Bács Zoltán kancellár úr elmondta, hogy nagyon 
szívesen látja a BME és a MAFC vezetését is. Segít megszervezni egy ilyen találkozót, 
ahol megmutatják, elmondják hogyan működnek együtt ilyen harmonikusan a 
szervezetek. A DEAC és alszervezetei összesen 1.3 milliárd forintból gazdálkodnak, 
melyből 200 millió forint az egyetemi- és 100 millió forint a városi támogatás. Vannak 
tehát jól működő példák, amiből tanulni lehetne.  
 

 Szimbolikus jelentősége van csak ugyan, de Tanárelnök úrral meghívást kapott a 
BME tanévnyitó ünnepségére, ahol képviselni tudták a Clubot. 

 Nyáron a bajnokságok tekintetében uborka szezon volt, de az iroda működött, 
hogyan telt ez az időszak? 

 
Datzuk Péter: A titkárság TAO elszámolási lázban égett, ennek határideje július 31. volt. 
Az elszámolások beadásra kerültek, de voltak számszaki problémák. Szakosztály jellegű 
problémák nem voltak, eltekintve a labdarúgó szakosztálytól, mely feloszlott. 
Augusztusban ügyeleti rend volt az irodán, a szabadságolások időszaka ez, home office-
ban kezeltük a felmerülő ügyeket. 
 
Dékány Donát: Balogh Tündét kérdezi, hogy a 2018/19-es sportfejlesztési programok 
elszámolása megtörtént-e, mi az elszámolások státusza? 
 
Balogh Tünde: Az elszámolási dokumentációk beadásra kerültek, de a kosárlabda és 
röplabda tekintetében jelzés érkezett a szövetségektől, hogy eltérést tapasztalnak, 
melyet feltétlenül tisztázni szükséges. Ezt a folyamatot nehezíti, hogy több ezer 
bizonylatról van szó. 
 
Dékány Donát: Az ellenőrző szervek által feltárt hiba okát meg kell találni, a korrigáláshoz 
szükséges lépéseket meg kell tenni.  
 
Novák László: A szabályoknak és a kiadott benchmark rendszernek mindenben 
megfelelő számlák kerülnek csak kifizetésre, nem látja az eltérés okát. Nehezményezi, 
hogy ilyen hiba előfordulhat, ez nem megengedhető. 
 
Ezek után az elnökség tagjai hosszasan egyeztettek az elszámolás menetéről, 
technikájáról, a rendszer működésének mikéntjéről. 
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 A Súlyemelő szakosztály háza táján is történtek események. Kalmár Armand 
jelezte, hogy nem kíván tovább a MAFC tagja lenni. 

 
Datzuk Péter: Írásos formában több alkalommal is kérte a súlyemelőktől az eszközleltár 
és a Master’s EB elszámolás leadását, de nem érkezett válasz. Ezek után kérte Kajtár 
Gábort, hogy tegye lehetővé, hogy személyesen készíthesse el a leltárt, ami mostanra 
meg is történt. A VW Transporter és a felszerelés egy része a Sportközpont parkolójában 
található, egy megfelelőbb tárolási forma és hely esetén átszállításra kerülnek. Kajtár 
Gábor és Miszkuly Sándor is együttműködőek voltak. 
 
Dr. Pap László: Az elnökség határozott az elszámolás határidejével kapcsolatban. Az 
érintett eldöntheti, hogy elszámol-e? 
 
Dékány Donát: A jogi lépések megtétele előtt szakvéleményt kell kérni. 
 
Datzuk Péter: Pélyi Sándor hivatalos állásfoglalást kért az elnökségtől, melyre 
2019.09.30-ig ígértünk választ. A fentiekről írásban küld tájékoztatást. 
 

 Tenisz szakosztály jelezte, hogy pályázati úton nyertek infrastruktúra fejlesztésre 
5 millió forintot. A Bogdánfy úti sporttelepen kívánták fedett teniszpályák 
létesítésére költeni, jelenleg a lehetőségeket keresik. 

 A MAFC Sport Nonprofit Kft. könyvelését eddig Balogh Tünde végezte, Novák 
László ügyvezetővel folytatott egyeztetés eredményeként ez a feladat elhárult 
Tündéről. 

 A nyár folyamán sok időt töltött a MAFC körüli gondok és problémák 
megoldásával, így sok ötlete támadt a működés megreformálása terén. 

 
 
3. Éves tervezett és megvalósult költségvetés felülvizsgálata, módosított 

költségvetési terv készítése az év hátralévő részére 
 
Datzuk Péter: A Küldöttgyűlésre készített költségvetési terv felülvizsgálatra került, és 
készült egy új táblázat, mely a könyvelési sorokhoz igazodik.  
 
Balogh Tünde: Az új költségvetési táblázat fel lett töltve az 1-8 havi tényadatokkal, ill. a 
terv is ehhez lett módosítva. 
 
Az elnökség ezek után áttekintette a kiosztott, nyomtatott verziót és közösen értelmezték 
az adatokat. 
 
Dr. Szabó Mihály megállapította, hogy a központ és a szakosztályok is túlzott mértékben 
függnek a TAO-s rendszertől. Amennyiben csökken, vagy megszűnik ez a fajta 
támogatás, hogyan fogják fedezni a kiadásaikat? 
 
Dr. Salgó András: A működési költségek között egy nagy tétel a bankköltség. Ez a 
számlavezetés díja? 
 
Balogh Tünde: Igen. 19 db számlát kell vezetni a TAO-s alszámlák miatt, melyeknek 
minden költsége a főszámlát terheli. 
 
Novák László: Ajánlatot fog kérni egy másik banktól, mely alapján megvizsgálható egy 
esetleges bankváltás lehetősége. 



 4 

 
4. Beszámoló a BME Sportstratégiát kidolgozó bizottság eddigi munkájáról 
 
Dékány Donát: Nagy Balázs Vince a mai napon sajnos nem tudott eljönni akadémiai 
elfoglaltsága miatt, de elmondta, hogy a vezetői értekezlet és a rektori tanács elfogadta 
a benyújtott anyagot, szenátusi jóváhagyásra vár. Bízunk benne, hogy elfogadásra kerül! 
Működési és költségvetési vonzattal járó előterjesztéseket kell készíteni, konkrét 
javaslatokkal kell előállni. 
 
Dr. Salgó András: 09.30-án kerül az előterjesztés a Szenátus elé. 
 
Dékány Donát: Első javaslatként az egyesületi minősítési rendszer elkészítését, közös 
finanszírozási rendszer megalkotását és a fejlesztési tervek áttekintését lehetne 
elkészíteni és jóváhagyatni. 
 
 
5. Szakosztályi kérelmek elbírálása 
 
Dékány Donát köszöntötte Rosta Roland Dávidot, aki meghívást kapott az ülésre, hogy 
bemutatkozhasson.  
 
Datzuk Péter: Roland tavasszal kereste fel az egyesületet azzal a tervével, hogy ökölvívó 
szakosztályt szeretne létrehozni. Többször találkoztak személyesen, ahol meggyőződött 
arról, hogy a szándékai komolyak, és alkalmas a szakosztályvezetői poszt ellátására. A 
BME sportnapon 36 fős bemutató edzést tartott a sportközpontban, öt regisztrált tagja 
már van is a szakosztálynak. A sportági szakszövetséggel a MAFC már korábbról 
kapcsolatban van, tagságunk reaktiválásra került. 
 
Rosta Roland: 2003 óta foglalkozik ökölvívással, utánpótlás korosztályú versenyző volt. 
2017-ben szerezte meg az ökölvívó edzői képesítést, azóta edzősködik, hazai és külföldi 
helyszíneken szerezte tapasztalatát. Ezek után kereste fel a MAFC-ot, hogy szeretne 
szakosztályt alapítani, mert szeretne amatőr versenyzőkkel foglalkozni, csapatot építeni. 
Egy versenyző jelöltje már van is, akit szeretne országos bajnokságban indítani. 
Hosszútávú tervei között szerepel, hogy a club presztízséhez illő, komoly amatőr csapatot 
építsen, mely képzett versenyzőkből áll, és minél jobb eredményeket elérni velük a 
bajnokságban. 
 
Novák László: Hogyan esett a választása a MAFC-ra. Egyetemistákból szeretné 
összeállítani a csapatát? 
 
Rosta Roland: Egyrészt ezért is, mert az elmúlt húsz évben megfigyelhető volt az a 
tendencia, hogy a sportág teljesen leszakadt az értelmiségről, a MAFC, mint a BME 
sportegyesülete kapocs lehet, és újra hidat építhet a sportág és az értelmiség között. 
 
Novák László: Ajánlja, hogy a BME több, mint húszezer fős hallgatói táborából próbáljon 
meg tagokat toborozni, a küzdősportok népszerűek, sok sikert kíván hozzá. 
 
Dékány Donát: A MAFC egyetemi club, nagy a kötődés az egyetemhez, hisz az 
elnökségből is szinte mindenki valamilyen szálon a BME-hez tartozik. A MAFC célja a 
BME polgárok sportjának szervezése, mind a tömegsport, mind pedig az élsport 
tekintetében. Az egyetemi clubok közül miért pont ránk esett a választása? 
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Rosta Roland: A MAFC-nak komoly múltja és szerepe volt az ökölvívásban, ez elsők 
között volt, mely rendelkezett boksz szakosztállyal. Erre való tekintettel esett a MAFC-ra 
a választása. 
 
Dékány Donát kérte, hogy a szakosztály szabályszerű működéséhez szükséges 
dokumentumok – ide értve a tagnyilvántartást, nyilatkozattételeket, jegyzőkönyveket – 
kerüljenek a titkárságon leadásra, egyben sok sikert kívánt a működéshez. Kiemelte, 
hogy állandó dotáció hiányában a szakosztálynak önellátónak kell lennie, jelen 
pillanatban a központ nem tudja gazdasági szempontból támogatni, működtetni a 
szakosztályt. Amiben viszont segítséget tud nyújtani az adminisztratív háttér biztosításán 
túl az az, hogy az egyetemi hallgatók körében népszerűsíti a szakosztályt, a toborzás 
terén számíthat a közeg előnyeire. 
 
Dr. Salgó András: Hol tervezi felállítani a szakosztály központját? A BME 
létesítményeiben még nem találkozott boksz ringgel. 
 
Rosta Roland: A XXII. kerületben található Bakos Fitness teremben alakították ki az 
állandó edzési lehetőséget. Hosszú távon szeretnének egy nagyobb, saját termet, ehhez 
keresik a pályázatokat. 
 
Dr. Salgó András: Örömmel vesszük a csatlakozási szándékot, üdvözöljük a MAFC-ban! 
 
Dékány Donát kérdésére Bartha Zsolt elmondta, hogy a testnevelési óraként választható 
az ökölvívás, ring ugyan nincs, de zsákos foglalkozások, erősítés elérhető a hallgatók 
részére. 
 
Dr. Szabó Mihály javasolta, hogy a szakosztály beindításának kezdeti nehézségeit 
mérséklendő valamilyen támogatás nyújtásán gondolkodjon el az elnökség. Ilyen lehetne 
a központi hozzájárulás alól időszakos felmentés biztosítása. 
 
 
24/7/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség hozzájárul az Ökölvívó szakosztály reaktiválásához, vezetőjének kinevezi 
Rosta Roland Dávidot. 
A határozat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
 
25/7/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy az Ökölvívó szakosztály vonatkozásában a 2020. évi 
tavaszi félév végégig eltekint a 6 %-os központi hozzájárulás elvonásától. 
A határozat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Dékány Donát: A Súlyemelő szakosztály vonatkozásában van egy függő döntés, mely a 
szakosztály vezetőjének személyét érinti. Kajtár Gábor nem került az elnökség által 
kinevezésre a lezáratlan ügyek miatt. Péter tájékoztatása alapján ezek egy része 
megnyugtatóan zárult, pozitív irányt vettek, közreműködőek a problémák megoldásában. 
Mi az elnökség véleménye, formálisan is megbízhatja az elnökség a szakosztály 
vezetésével? 
 
Balogh Tünde: Az edzésdíjak és tagdíjak beszedése továbbra sem követi a pénzkezelési 
szabályzatunkat. Ismét kérte, hogy a beszedett összegekről állítsanak ki nyugtákat. Ezen 
a téren még nincs előrelépés. 
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Dékány Donát: A MAFC működéséből ki kell vezetni a készpénzforgalmat. A Súlyemelő 
szakosztály vezetőségét írásban kell újra tájékoztatni arról, hogy milyen elvárásokat 
támaszt a központ feléjük a készpénzes bevételek dokumentálása terén. 
 
Datzuk Péter: Bartha Zsolt hathatós segítségének köszönhetően esély nyílt arra, hogy a 
labdarúgó szakosztály új tagokkal a fedélzetén újrakezdje működését. A mai napon 
tartunk egy toborzó edzést a Tüskecsarnokban. Itt kell megemlíteni Vass Zoltán segítő 
munkáját is, aki a regisztrációs héten nagyszámú hallgatót terelt a Titkárság irodájába. 
Remélhetőleg sok igazolt sportoló válik belőlük. 
 
Bartha Zsolt: A BME Futsal egyesület megszűnt. A tagok nagy része a TF-be igazolt, de 
maradt azért pár játékos. Az edző és az adminisztrációban jártas kollégája vállalná a 
folytatást a MAFC-nál. El kell dönteni, hogy az edzések, utazások, személyi jellegű 
kiadások finanszírozását vállalja-e a Club. A beadott SFP jóváhagyása után ezek egy 
részére a fedezet is rendelkezésre fog állni. 
 
Dr. Szabó Mihály javasolta, hogy adjanak egy rövid leírást a terveikről, és egy rövid 
költségvetési tervet, hogy lehessen róla érdemben tárgyalni.  
 
Bartha Zsolt: Az éves működés hozzávetőleg 500.000,- Ft, a személyi jellegű ráfordítás 
100.000,- Ft havonta, mely kiadások egy részét vállalná a Testnevelési Központ. 
 
Vass Zoltán: Nagyon szívesen népszerűsítette a MAFC-ot. Ide tartozik, hogy sok hallgató 
kérdezte azt, hogy a délutáni szabadidős foglakozások látogatása esetén is kapnak-e 
tesi aláírást. 
 
Dr. Szabó Mihály: Ez a tanszék kompetenciája. Kölcsönös előnyt jelentett, hisz a 
hallgatók a Testnevelési Központ és a MAFC is profitáltak ebből. 
 
Bartha Zsolt: Ez valóban így volt addig, míg meg nem épült a Sportközpont. 
 
Dékány Donát: A MAFC-BME Vízilabda Szakosztály vezetősége lemondott, várjuk a 
hivatalos jegyzőkönyveket. 
 
 
6. Egyebek 
 
Dékány Donát: Elindult újra a TAO szezon, arra kéri az elnökség tagjait, hogy 
lehetőségükhöz, kapcsolatrendszerükhöz mérten vegyenek részt a feltöltésben!  
 
Dékány Donát: A nyár folyamán átgondolta az egész Club működését, folyamatait, azzal 
a céllal, hogy jól áttekinthető, transzparens, követhető rendszerben mindenkinek 
meglegyen a maga feladata, felelősségi köre mindezt azért, hogy minőségi 
szolgáltatásokat lehessen nyújtani a sportolóknak. Az eddigi szokás alapon működő 
munkafolyamatok dokumentálásra kerülnek. 
 
Vass Zoltán: Napi szinten tartózkodik a MAFC-on, úgy tűnik, mintha nem minden lenne 
ott rendben. Feszült a hangulat. 
 
Dékány Donát: Az ülés után tervezte, hogy egy pár tag bevonásával tárgyaljanak 
humánpolitikai kérdésekről. 
 
Dr. Salgó András 2010 -kor bezárta az ülést. 


