4 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető
Készült a 2019. május 08-án, a BME „R” épület 105-ös tárgyalójában megtartott
Elnökségi ülésről.
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Dr. Kondorosi Károly, Dr. Nagy Balázs
Vince, Dr. Pap László, Pekár Zoltán, Dr. Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán
Nem jelent meg: Dr. Kelemen Béla, Novák László,
Résztvevő állandó meghívottak: Bartha Zsolt, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit
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?
Dr. Szabó Mihály: A súlyemelő szakosztály gyűlésén felmerült, hogy a tagok nem kapnak
tájékoztatást az elnökségi határozatokról. Javasolta, hogy az elnökségi ülésekről szóló
emlékeztető egy héten belül készüljön el, annak tartalmáról az elnökség elektronikusan
szavazzon, hogy a határozatok rövidebb időn belül juthassanak el a tagokhoz, ne kelljen
megvárni, míg újra összeül az elnökség.
Dékány Donát: Probléma volt a MAFC honlapjával, ami elhárításra került. Az új honlapon
megtalálható a határozatok tára.
11/4/2019. 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 alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait:
 Az előző ülés óta nem volt „Sportbizottsági” ülés, kicsit lelassult a munka, melyben
a MAFC-nak is van némi felelőssége. Nagy Balázs Vince fogja összehívni a
következő találkozót.
 Beadásra kerültek a sportfejlesztési programok. A sportáganként ismertetett
összegek még tájékoztató jellegűek, hisz a pályázatokat még a sportszövetségek
elbírálják. Remélhetőleg a megítélt támogatási keretet sikerül majd feltölteni. Az
ingatlanfejlesztés továbbra is cél.
 Dr. Szabó Mihály és Datzuk Péter társaságában részt vett a súlyemelő
szakosztálygyűlésen. Meglepetésre Dr. Mészáros Csaba lemondott az elnökség
által ráruházott szakosztályvezetői megbízatásról. A szakosztály élére nem
választottak új személyt, a posztra nincs is jelentkező, vagy jelölt. Amennyiben ez

a probléma nem kerül mielőbb megoldásra, úgy az elnökségnek kell ellátni a
szakosztály működtetésével kapcsolatos feladatokat mindaddig, míg a tagok nem
választanak hivatalosan szakosztályvezetőt. Mélyen gyökerező indulatok
feszültek egymásnak.
Dr. Szabó Mihály: Valóban indulatoktól fűtött volt a gyűlés, melyen szép számban jelentek
meg a súlyemelők. Dr. Mészáros Csaba lemondása után csak romlott helyzet, vélt és
valós sérelmeiket hangoztatták, nem a probléma megoldására koncentráltak. A tagság
két részre szakadt, a fiatalabb réteg Kalmár Armandot támogatja, az ellenpólus nem
fogadja el vezetőnek, és tisztán látható, hogy nem jutnak konszenzusra. Tisztázni kell a
további működés kereteit, a jogi hátteret.
Dr. Kondorosi Károly: Át kell gondolni a MAFC tagnyilvántartási rendszerét.
Dékány Donát: Nagyon támogatná és javasolja egy elektronikus tagnyilvántartó rendszer
bevezetését, melyhez hozzá kellene kötni az elektronikus fizetési rendszert is. Volt már
ezzel kapcsolatban egyeztetés az irodán, de több probléma is adódott vele.
A két részre szakadt súlyemelő társaság nagy hányada szeretné, Kalmár Armand
folytatná munkásságát, a többségi akarat fog érvényesülni az új szakosztályvezető
kinevezésekor.
Dr. Szabó Mihály: Az minden esetre elfogadhatatlan, hogy a MAFC egy szakosztálya
felülbírálja az elnökség döntését.
Dékány Donát: Aktívabb kommunikációt kell folytatni, és tisztázni kell dr. Mészáros Csaba
státuszát.
Vass Zoltán: Amennyiben a súlyemelő szakosztály a szétválás mellett dönt, mi lesz a
MAFC álláspontja?
Dékány Donát: Amíg a működési szabályokat betartják, akár a MAFC nevet is
használhatják.
3. MAFC Küldöttgyűlés előkészítése, kiküldésre kerülő anyagok elfogadása
Dékány Donát: A Küldöttgyűlés helyéről, időpontjáról és a szükséges teendőkről szóló
tájékoztató levél kiküldésre került a szakosztályok részére. A hivatalos meghívó
elválaszthatatlan részét képezik a napirendi pontokhoz kapcsolódó beszámolók,
jelentések, melyek az elnökség részére elküldésre kerültek.
Datzuk Péter: Az elmúlt időszak nehézségei miatt a dokumentumok egy részének
összeállítása nehézségbe ütközött, a véglegesnek számító mellékleteket a mai napon
kapta meg az elnökség.
Az elnökség tagjai hozzájárultak a MAFC 2019.05.22-i Küldöttgyűlés napirendi pontjaihoz
tartozó mellékletek kiküldéséhez.
Dékány Donát: A Küldöttgyűlés 22-i időpontjára tekintettel kérte, hogy a meghívó és
annak minden melléklete kerüljön kiküldésre legkésőbb 2019.05.09-én.
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4. Beszámoló a BME Sportstratégiát kidolgozó bizottság eddigi munkájáról
Nagy Balázs Vince: Május 31-ig el lett napolva az ülés összehívása, egy sportfelmérés
készül, melynek kiküldése csúszásba került. Egyéb fontos esemény nem történt.
5. Szakosztályi kérelmek elbírálása
Datzuk Péter: Beadvány érkezett az Asztelitenisz szakosztály részéről, melyben egy
sportoló külföldi útjához kértek anyagi segítséget. Támogatásra érdemes lenne az ügy,
de a szakosztály analitikája jelenleg mínuszban áll, a sportoló pedig nem tagja a MAFCnak.
Dr. Salgó András: Ilyen feltételek mellett az erkölcsi támogatásunkról biztosíthatjuk a
kérelmezőt, de az anyagi segítség nem áll módunkban.
Datzuk Péter: A Labdarúgó szakosztály vezetőjével továbbra sem lehet kommunikálni,
semmilyen formában nem válaszol. Az MLSZ-hez is beadásra került sportfejlesztési
program, de a jelen helyzetben nem lehet kivitelezni. Lépni kell a szakosztály működése
érdekében, akár egy új vezető megbízásával.

6. Egyebek
Dékány Donát: A Küldöttgyűlés egyebek napirendi pontjában szeretne megszavaztatni a
tagokkal egy olyan értelmű kijelentést, hogy a MAFC továbbra is törekszik a BME-vel
rendezett viszony kialakítására, és hangsúlyozni szeretné az egyetem és a club
összetartozását.
Dr. Salgó András 1812 -kor bezárta az ülést.
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