1 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető
Készült a 2019. február 14-án, a BME „R” épület 105-ös tárgyalójában megtartott
Elnökségi ülésről.
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Dr. Kelemen Béla, Dr. Kondorosi Károly,
Dr. Nagy Balázs Vince, Dr. Pap László, Pekár Zoltán, Dr. Salgó András, Dr. Szabó
Mihály, Vass Zoltán
Nem jelent meg: Novák László
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Bartha Zsolt, Dr. Mike Judit
Meghívott: Kalmár Armand
Később érkezett: Dr. Kelemen Béla 1718
Korábban távozott: Dr. Nagy Balázs Vince 1750
1703-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.
1/1/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az előző ülés emlékeztetőjét.
A határozat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.

2. Előző ülés óta eltelt időszak értékelése
Dékány Donát: Az egyetemmel folytatott tárgyalásoknak érdemi, kézzel fogható
eredménye még nem született, sem a MAFC titkárság elhelyezése, sem a sportcélú
létesítménybérlés kapcsán. Az ingatlan hasznosításon túl több funkció is az ÜMSZ alá
lett szervezve. Az iroda bérlete az ÜZO-val között szerződés alapján folyt, onnan három
évnyi bérleti díjat számláztak ki egyben közel 8 millió forint összegben. Szeretne egy
nyilatkozatot kapni kancellár úrtól az elmaradt és szerződésben rögzített 25 milliós
támogatás rendezésének sorsáról, annak birtokában könnyebben lehet döntést hozni.
Bartel megállapodás nem jöhet létre, ez az összeg nem kerülhet levonásra a támogatási
összegből. A mielőbbi, minden fél számára megnyugtató megoldás érdekében, a
nyilatkozat kiállítása érdekében levelet fog küldeni kancellár úrnak.
Nagy Balázs Vince: Korábban jelezte a MAFC az elmaradt támogatás iránti igényét?
Dékány Donát: 2012 óta igen, de mostanában nem, ezért is időszerű erről megállapodni.

Dr. Salgó András: Amennyiben befolyik a támogatási összeg, könnyen finanszírozhatóvá
válnak a kibocsátott BME számlák.
Balogh Tünde: Az irodabérleti és a pályabérleti számlák sem felelnek meg jelen
formájukban az előírásoknak. Az irodabérletről szólók 2016-2018. évi teljesítésűek. A
pályabérleti számlák pedig a szerződés kötés előtti keltezésűek, és van köztük olyan,
amely már pénzügyileg rendezett időszakról szól. A bérleti szerződésben a fizetési
határidő 30 nap, míg számlákon csak 10 nap. Ezt a problémát a röplabda szövetség is
jelezte, ezek a számlák az SFP terhére nem elszámolhatók.
Dékány Donát megkérte Datzuk Pétert, hogy az MRSZ-től szerezze be a számlák
elszámolásának megtagadásáról szóló állásfoglalást.
Datzuk Péter: A BME létesítmények 2018. 09-12. hóra szóló bérleti szerződése 2018.
december 27-én került aláírásra, míg a számlák december 20-án kerültek kiállításra.
Dékány Donát: Az „E” épület átalakításra vonatkozóan ugyan kapott tervet, mely alapján
a munkálatokat megrendelte, de azok nem kezdődtek meg, így az iroda költözésének
kérdése hibernálódott.
Dékány Donát: A MEFS idén is kért a tagjaitól jelöléseket az általa alapított díjak és
elismerések odaítéléséhez. A jelöléseket 2019. március 26-ig kell megküldeni a részletes
indoklással együtt, a díjátadó dátuma: 2019. április 10. Kérte az elnökség tagjait, hogy
valaki ragadja magához az előkészítés feladatát. Rektor úrral egy jelölt személyében már
megállapodtak.
Dr. Szabó Mihály: Ebben a kérdésben is egyeztetni kell a Testnevelési Központtal és egy
közös listát kell leadni a MEFS felé. Javasolta, hogy az elnökség kérje fel Vass Zoltánt
az ügy koordinálására.
Dr. Pap László: Olyan BME testnevelők jelölését javasolja, akik edzők a MAFC-on.
Vass Zoltán: Jelenleg négy ilyen személy van összesen. Kérte, hogy a díjakhoz tartozó
feltételrendszert és a kapcsolódó információkat küldje szét a titkárság a
szakosztályvezető részére.
Dékány Donát kérte, hogy a következő ülésen szavazzon a témában az elnökség.
Nagy Balázs Vince: Folynak az események a munkacsoport háza táján. A sportkoncepció
összeállításában érintett felek delegáltak tagokat, hamarosan összehívásra kerül az első
ülés.

3. Egyeztetés a 2019. évi költségvetési és működési tervekről
Dékány Donát: Szeretné pontosan megtervezni a Club 2019. évi költségvetését a tisztán
látás érdekében. Azt az elvet szeretné követni, hogy a tervezett kiadások, feladatok
hátterét kell megteremteni, nem pedig a kiadások arányában igazítani a bevételeket.
A szakosztályok részére kiküldésre került egy táblázat a tervezett költségvetésük
felmérése céljából. Lesújtó eredmény született. A címzettek 2/3-a vissza sem küldte a
tervét. A beérkezett tervezetek nagy része negatív szaldót mutatott, összesen 5-6
szakosztály hozta ki a tervezetét +0-ra.
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Van néhány szakosztály, amely az évek alatt tartozást halmozott fel a központ felé.
Fontos, hogy Péter szerezze be a hiányzó tervezeteket, és készüljön a központra
vonatkozó részletes terv költségnemekre lebontva, hogy milyen bevételekből fog tudni
működni.
Dr. Salgó András: Hogyan működött eddig? Működtek a szakosztályok és később
behozták a kiadások ellenértékét?
Balogh Tünde: Ilyen szintű tervezés nem volt, a tapasztalatokra hagyatkozva állította
össze a komplett Club költségvetését. Szigorú kontroll alatt tartotta a szakosztályokat,
havonta zárást készített és értesítette a szakosztályvezetőket, ha mínuszba fordult a
költségvetésük.
Dr. Kondorosi Károly: Reális elvárást támaszt a Club a teljesen amatőr szakosztályok
felé? Jó az új elgondolás, de a kis, hobby szintű szakosztályok esetében nem életszerű.
Dékány Donát: A nagylétszámú, bajnoki rendszerben részt vevő szakosztályok esetében
fontos ez igazán, a kis létszámú, kis kiadással rendelkező szakosztályok nem tudják
felborítani a MAFC költségvetését.

4. Szakosztályi kérelmek elbírálása
Dékány Donát: dr. Balog György érdeklődött a súlyemelők felől. Sok munkát és élményt
biztosítanak, Kalmár Armanddal rengeteg levélváltás történik, de igazi előrelépésről nem
tud beszámolni. Belső viszály van a szakosztályban, melyről szóban többször
tájékoztatták, de most írásos kérelem is érkezett. A mai napon képviselőik útján
előterjesztik észrevételeiket.
Dr. Balog György: Nem kíván beleszólni a szakosztály belügyeibe, de a nyitott kérdéseket
le kell zárni, nem született megnyugtató elnökségi határozat. Nem szabad halogatni a
döntést.
Ezek után hosszas egyeztetés alakult ki az elnökség tagjai között a MAFC vezetése által
megtehető, alátámasztható további lépések köréről.
Dékány Donát kérte az elnökséget, hogy az elhangzottak alapján, általa megszövegezett
és e-mail-en kiküldött határozati javaslatot majd gondolja át, szükség esetén módosítsa
vagy egészítse ki, ezzel végérvényesen lezárandó a súlyemelő Masters EB ügyét.
1835-kor DLA Balogh Balázs, dr.Perjési István és Pélyi Sándor érkeztek az ülésre.
DLA Balogh Balázs: Azzal a kéréssel érkeztek az elnökség elé, hogy járjon el egy
rendkívüli súlyemelő szakosztálygyűlés összehívásában, melyen Dékány Donát levezető
elnökként vegyen részt. Ennek oka, hogy széthúzás tapasztalható a szakosztályon belül,
melyet meg kell szüntetni.
Dr. Perjési István: Hosszú évek óta tagja a szakosztálynak. 20 évig volt annak
tanárelnöke, tagja volt a Felügyelő Bizottságnak is. Szeretné jelezni, hogy a szakosztály
több tagjának megrendült a bizalma Kalmár Armandban, viselkedése nem vezetőhöz
méltó, stílusa nem üti meg az egyetemi szintet, a szakosztályi gazdálkodás pedig nem
átlátható, nem a többség javát szolgálja.
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A súlyemelő szakosztály tanárelnökének és örökös MAFC tagjainak részletes
beszámolója után az elnökség a következő határozatot hozta:
2/1/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség felhatalmazza Dékány Donátot egy rendkívüli súlyemelő szakosztálygyűlés
összehívásának megszervezésével.
A határozat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.

5. Beszámoló TAO feltöltésről
Dékány Donát beszámolt az eddig megkötött szerződésekről, szakosztályi bontásban a
megítélt és szerződéssel lefedett összegekről. A december 20-i feltöltés adta
lehetőségeket hatékonyan sikerült kihasználni, egyedül a röplabda esetében maradt
nagyobb egy nagyobb keret, amire még támogatókat kell szerezni.
Vass Zoltán: Úgy tudja, hogy megemelték a kereteket 2019-re.
Dékány Donát: Először valóban csökkentésre, majd emelésre került a látványcsapatsport támogatására kijelölt összeg. Ennek oka, hogy a stadion építések zöme
lezajlott, vagy folyamatban van. Ezek a döntések a MAFC-ot egy sportágban sem érintik
közvetlenül, mert rendelkezik olyan mértékű sportfejlesztési programmal.
Megköszönte az elnökség tagjai által nyújtott hathatós segítséget és elmondta, hogy a
felajánlást tett cégeknek is kiküldésre került köszönő levél.

6. Egyebek
A napirendi pont hozzászólás hiányában nem került tárgyalásra
Dr. Salgó András 1925 -kor bezárta az ülést.
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