3 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető
Készült a 2019. április 11-én, a BME „R” épület 105-ös tárgyalójában megtartott
Elnökségi ülésről.
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Dr. Kelemen Béla, Dr. Pap László, Dr.
Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán
Nem jelent meg: Dr. Kondorosi Károly, Dr. Nagy Balázs Vince, Novák László, Pekár
Zoltán
Résztvevő állandó meghívottak: Datzuk Péter
Később érkezett: Dr. Pap László 1730 Dr. Kelemen Béla 1740

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?
Az Elnökség tagjaitól ilyen javaslat nem érkezett.
8/3/2019. 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 elnökség elektronikus határozata értelmében, kiküldésre került Kalmár
Armand részére a szakosztályvezetői tisztségéből történő visszahívásról szóló
tájékoztató levél. Kérte, hogy az e-mai-ben történt szavazást az elnökség szóban is
erősítse meg!
9/3/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy megerősíti korábbi elektronikus határozatát, miszerint
„A MAFC elnöksége 2019.04.08.-ai hatállyal visszahívja Kalmár Armandot a MAFC
súlyemelő szakosztály szakosztályvezetői tisztségéből a személyével kapcsolatban
kialakult bizalomvesztés és a klub etikai normáinak megsértése miatt. Egyben felszólítja
Kalmár Armandot, hogy a klub tulajdonát képező és a kezelésében lévő eszközöket
jegyzőkönyv felvétele mellett adja át Datzuk Péter ügyvezető részére 2019.04.15-ig. A
klub elnöksége felkéri Dr. Mészáros Csabát, korábbi szakosztályvezetőt, a
szakosztályvezetői feladatok átmeneti ellátására és az új szakosztályvezető
megválasztásának előkészítésére”.
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.

Dékány Donát: Egyeztetés folyt a MAFC részére visszamenőleg kiszámlázott bérleti díjak
kapcsán. Kancellár helyettes úr tolmácsolta Kancellár úr álláspontját, miszerint a BME
felé támasztott MAFC követelést nem tudja figyelembe venni, azonban a MAFC felé
kiszámlázott bérleti díjak ellenértékére továbbra is igényt tartanak. Folytatódni fog a
tárgyalásos ügyintézés.
Dr. Szabó Mihály javasolta, hogy az iroda bérleti díjára kibocsátott számlákat fogadja be
a MAFC, a tartozást ismerje el, egyben kérjen időarányos ütemezést a számlák
kifizetésére, mely legyen 3 év. Ezen törekvésbe kerüljön beavatásra Rektor úr is.
Dr. Szabó Mihály javaslatát az Elnökség támogatta.
Dékány Donát: Pécsett tartott szakmai fórumot a MEFS, mely egy nagyon hasznos
kétnapos előadássorozatból állt, melyen Datzuk Péterrel közösen vettek részt. Nagyobb
számban sportiroda vezetők (Testnevelési Központ) kisebb számban egyetemi Klubbok
delegáltjai jelentek meg. Kiderült, hogy az egyesületek a MAFC-éhoz hasonló gondokkal
néznek szembe, valamint, hogy a kijelölt irány jó. A MEFOB versenyek vonatkozásában
elhangzott, hogy a rendszer reformra szorul, hogy továbbra is fenntartható legyen, ezen
sorozat presztízsét növelni szükséges. Tanulságos összejövetel volt, melyen sikerült a
meglévő kapcsolatrendszeren mélyíteni, ill. új ismeretségekre szert tenni.

3. MAFC központi hozzájárulási szabályzás egyeztetése
Dékány Donát: Az előző ülésen elfogadott 2019. évi MAFC költségvetési terv
tárgyalásakor javaslatként felmerült, hogy a látvány-csapatsportágak területén működő
szakosztályok kivételével a központi költség hozzájárulás mértéke 10%-ról 6%-ra
csökkenjen. Amennyiben a tervezett bevételek realizálódnak, úgy a TAO támogatásban
részesülő szakosztályok esetében is megvizsgálja az Elnökség a csökkentés
lehetőségét.
10/3/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy a Sportfejlesztési Programmal nem rendelkező
szakosztályok esetében, 2019. évben a központi hozzájárulás mértéke a szakosztályi
bevétel alapján 6%.
A határozat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.

4. MAFC Küldöttgyűlés előkészítése
Dékány Donát: Elkészült a MAFC Küldöttgyűlésére szóló meghívó, melynek dátuma a
korábban elfogadott 2019.05.22. 17:30 óra, helyszíne a már hagyományosnak mondható
„K” II. 55-ös terem. A teremfoglalás is megtörtént ill. előzetes foglalásban van 2019.05.29re, amennyiben határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést kellene tartani. A
meghívó a kötelező pontokon túl a MAFC – Gillemot Ferenc vándordíj átadását
tartalmazza. Van az elnökség tagjainak javaslata a napirendi pontok bővítésére?
Mivel ilyen javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlésről szóló tájékoztató anyag kiküldésre
kerül a szakosztályok felé.
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5. Beszámoló a BME Sportstratégiát kidolgozó bizottság eddigi munkájáról
Dr. Salgó András: Ülést tartott a bizottság, a területek felelősei leadták elképzeléseiket,
melyek még kiegészítésre és pontosításra szorulnak. Húsvét után lesz újra ülés, addigra
az előterjesztőknek véglegesíteni szükséges az anyagokat. A munka jó hangulatban
folyik, segítőkészen állnak egymáshoz a partnerek. A bizottság feladata lesz, hogy a
beküldött tervezeteket homogenizálja.
Dékány Donát: A munka neheze ezek után jön, de konszenzus kell szülessen!

6. Szakosztályi kérelmek elbírálása
A szakosztályok részéről nem érkeztek kérelmek.

7. Egyebek
Datzuk Péter: Lezajlott a MEFS közgyűlése, ahol átadásra kerültek a díjak és elismerések
is, melyekre a BME Testnevelési központtal közösen küldtünk jelöléseket. A jelölteket
érdemesnek is tartották, így díjat vehetett át:
Bátor Vilmos – Sportért Életmű díj
Györke Gábor – Halassy Olivér Hallgatói díj
Kincses Gábor – Hajós Alfréd díj
Dékány Donát: Egyeztetést folytatott Pázmányi Gábor Vízilabda szakosztályvezetővel,
aki elmondta, hogy az OBI/B osztályban szereplő csapat a megszűnés határára került.
Az anyagi gondokon túl nagy nehézséget jelent, hogy a jó játékosok eligazolnak olyan
egyesületekhez, ahol fizetést kapnak a szereplésért. Ennek köszönhető az egyre romló
eredmény is.
Dr. Salgó András 1805 -kor bezárta az ülést.
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