
6 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető 
 
 
Készült a 2019. július 09-én, a BME „R” épület földszint 6-os, alagsori tárgyalóban 
megtartott Elnökségi ülésről. 
 
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Dr. Kelemen Béla, Dr. Kondorosi Károly, 
Dr. Nagy Balázs Vince, Novák László, Dr. Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán 
 
Nem jelent meg: Dr. Pap László, Pekár Zoltán 
 
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Bartha Zsolt, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit 
 
Később érkezett: Dr. Kondorosi Károly 1540 
 
Korábban távozott: Nagy Balázs Vince 1545 
 
1500-kor Dr. Salgó András köszöntőjével megnyitotta az ülést. 
 
 
 
1. Előző ülés óta eltelt időszak értékelése 
 
Dékány Donát az alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait: 
 

 Az előző ülés emlékeztetőjét elektronikus körszavazással elfogadta az elnökség. 
 

21/E/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja az előző ülés emlékeztetőjét. 
A határozat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 

 Az előző ülésen úgy szavazott az Elnökség, hogy 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 vizsgálat megindult, a hivatalos levelezés eredménytelenül zárult, 
mivel hivatalos szerződés egyik szervezettel sem született. E-mail-es levelezést 
folytatott Kalmár Armand szakosztályvezetői státuszban, melyek alapján elküldték 
részére a rendezéssel kapcsolatos elvárásokat, kívánalmakat. Az esemény 
szervezése a Nemzetközi Masters bizottság által, Kalmár Armand által nyitott 
számlára utalt nevezési díjakból és a Súlyemelő szakosztály felhalmozott 
tőkéjéből történt. A kérdés az, hogy a kialakult helyzettel kell-e, ill. lehet-e kezdeni 
valamit. Morálisan aggályos ez a fajta eljárás, azonban konkrét bűncselekmény 
vagy szabálysértés nem állapítható meg. 

 
Dr. Szabó Mihály: A MAFC nevében szervezett esemény kiadásait a szakosztály 
erőforrásainak felhasználásából fedezte, mely így erősen megfogyatkozott, míg a 
személyéhez köthető bankszámla növekedést mutatott. Ha jogilag nem is, erkölcsileg 
elítélendő. 
 
Dr. Salgó András: Kalmár Armanddal szembeni bizalomvesztés alapja a súlyemelők 
közös vagyonának kivonása volt. 
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Dékány Donát: Pélyi Sándor súlyemelő szakosztályi tag és Örökös MAFC tagtól érkezett 
egy levél, melyben jelezte aggályait az esemény rendezése körül kialakult helyzettel 
kapcsolatosan. Ki kell alakítani egy hivatalos álláspontot, melyet széleskörben 
kommunikálni is kell, hogy a MAFC egészére és a szakosztályok vezetői számára is 
egyértelmű legyen, hogy a Kalmár Armand által követett eljárási módszer nem 
alkalmazható. Erről Pélyi Sándort is tájékoztatni kell. 
 
Dr. Salgó András: Hiányzik a rendezvény hivatalos, írásban leadott elszámolása, melyet 
kötelesek leadni. Biztosítani kell az eszközök leltárba vételének lehetőségét. Amíg ez 
nem történik meg, a szakosztály gazdálkodását be kell fagyasztani. Az elszámolások 
leadás után a szakosztály működése folytatódhat. 
 
Novák László: Amennyiben az elszámolás nem készül el, induljon a szakosztály ekkora 
hiánnyal. 
 
Balogh Tünde: A MAFC-nál kimutatott 5 millió forint hiányt szolgáltassák be. Amennyiben 
a MAFC által támasztott feltételeket nem tartják be, szankciókat kell bevezetni. 
 
Dr. Szabó Mihály: A Nemzetközi Bizottság által bizonylattal alátámasztott nevezési díjak 
felhasználását fedje le számlákkal és igazolásokkal, mivel az eseményt nem 
magánszemélyként rendezte. Amennyiben ezt egy hivatalos felszólítás ellenére sem 
teszi meg, forduljon a MAFC jogászhoz. 
 
Dr. Kelemen Béla: Érdemes lenne egy adószakértő véleményét is kikérni, egy későbbi 
kellemetlen helyzet megelőzése érdekében. 
 
Dr. Salgó András: A benyújtandó elszámolásnak szabni kell határidőt, ill. annak 
elmulasztása esetére is döntést kell hozni. 
 
22/6/2019. számú MAFC Elnökségi határozat 
A MAFC elnöksége felszólítja Kalmár Armandot, hogy a 2018. június 16-23-án XXVII. 
Masters’ Súlyemelő Európa-bajnokság néven a MAFC társrendezésében megrendezett 
esemény pénzügyi elszámolását 2019.07.19-ig aláírásával ellátva, írásban nyújtsa be, 
mint a rendezvényért felelős főszervező.  
Az elszámolás megbontva tartalmazza az alábbiakat: 
a) a Nemzetközi Súlyemelő Masters Bizottság által EUR-ban átutalt nevezési díjak 
felhasználását.  
b) a MAFC Súlyemelő Szakosztály (103-as) analitikáját érintő bevételi és kiadási 
tranzakciókat. 
A kiadási tételeket pénzügyi bizonylattal támassza alá, ennek hiányában írásban 
nyilatkozzon, az adott összeg felhasználásáról. 
A határozat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került. 
 
Dékány Donát: Pélyi Sándort tájékoztatni kell írásban a fenti határozatról, ill. arról, hogy 
az abban foglaltak be nem tartása esetén a MAFC megteszi a szükséges jogi lépéseket. 
 
Datzuk Péter: Egyeztetett dr. Hajós Róberttel az Egyetem területén található, bérelhető 
és a felszerelések elhelyezésére alkalmas területről, de nemleges választ kapott. A 
kerületben található raktárak ára teljesen irreális. Felajánlja a szakosztálynak, hogy a 
leltár elkészítése céljából akár a külsős helyszínekre is elmegy. 
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Dr. Szabó Mihály: Ezen eszközök mekkora hányadát használja a szakosztály? A nem 
feltétlenül szükséges tételeket ki kell árusítani, és így megoldódik a raktározási nehézség 
is. 
 
Dékány Donát: Megtartották a szakosztálygyűlést, mely elég kaotikusan kezdődött. A 
tagok Kajtár Gábort jelölték szakosztályvezetőnek. Gábor meghívást kapott, hogy 
mutatkozzon be, amennyiben az elnökség egyet tud érteni a személyével, úgy 
kinevezésre is kerülhet. Először ismerjük meg, majd döntést kell hozni, hogy az elnökség 
tudja-e, és ha igen, milyen feltételekkel támogatja. 
 
Dékány Donát bemutatta Kajtár Gábort, majd az elnökség tagjai is bemutatkoztak. 
 
Dékány Donát megköszönte, hogy Kajtár Gábor elfogadta a meghívást, és megjelent az 
ülésen. Elmondta, hogy az elnökség nagy reményekkel tekint a jövőbe, abban a 
reményben, hogy a Súlyemelő szakosztály háza táján kialakult bizonytalan és megosztó 
helyzet megszűnik, és a korábban szokásos rend és kiegyensúlyozott működés 
visszatér. A jelen ismerkedő beszélgetés után lesz lehetősége az Elnökségnek dönteni a 
szakosztályvezetői kinevezésről. 
 
Kajtár Gábor: 1960-ban született, középiskolai tanulmányai után jelentkezett a BME-re, 
de nem vették fel. Ezután a sportra koncentrált, ifi és junior válogatott lett. Súlyemelő 
karrierjét a honvédség vágta keresztbe. 2015 óta tag a MAFC-ban. Masters versenyeken 
indult és szerezte meg az OB ezüstérmet. 2015 tavasza óta tagja a Súlyemelő 
szakosztály vezetőségének. EB lebonyolításában rendezőként részt vett. A versenyzők 
közül 8-10 főnek lesz lehetősége bekerülni a magyar bajnokságba, közülük 3-4 dobogó 
esélyes. Jelenleg III. osztályú versenyzők vannak, többen esélyesek, hogy II. osztályú 
versenyzővé váljanak, csapatban pedig a 4. helyen tudnak végezni ebben az évben. 
Szeretné kiköszörülni a szakosztály és a MAFC vezetősége kapcsolatán kialakult 
csorbát. A szakosztály álláspontja nem egységes, a korábbi szakosztálygyűlésen ez 
érezhető is volt.  
 
Dr. Salgó András: Mire gondol pontosan? 
 
Kajtár Gábor: Van egy pár fős társaság, akik írtak a MAFC vezetőségének, kérve az EB 
elszámolás kivizsgálását. 
 
Dékány Donát: A többiek részéről nem merült fel igényként egy pontos elszámolás 
készítése? A vizsgálat jelenleg is folyamatban van. 
 
Kajtár Gábor: Nem. Tájékoztatta a tagságot, hogy a Kalmár Armand által készített 
elszámolást a MAFC vezetősége elfogadta. 
 
Dékány Donát: Ez az információ teljesen téves. Armand bemutatott egy részleges 
adatsort, mely nem került elfogadásra. 
 
Dr. Salgó András: A szakosztályon belül milyen az egyetemisták és a külsősök aránya? 
 
Kajtár Gábor: A versenyzők mind egyetemisták vagy főiskolára járnak. Harminc feletti a 
számuk. 
 
Dr. Szabó Mihály: A MAFC egy nagy, laza szövetség, egy hagyomány ápolója, mely név 
sok mindenkit kötelez. Az emberek egy közösséghez tartoznak általában szakosztályi a 
működés. De ezeknek a szakosztályoknak valamilyen mértékben részt kell vállalniuk a 
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közös költségekből, és azokat az értékeket követniük kell, melyek 122 éve fennállnak. 
Egy kollektív szerződésnek kell működni az összes szakosztály között, amit egy 
központnak kell koordinálnia. Ennek a központnak vannak kiadásai, ehhez hozzá kell 
járulni. Ennek van egy kidolgozott rendszere, ezt lehet módosítani, vagy kritizálni. De nem 
lehet ellene szervezni és a közös kiadások alól mentesülni, miközben a jól csengő MAFC 
nevet szeretnék használni.  
Hogyan tervezi ennek a rendkívül heterogén szakosztálynak a megfelelő működtetését? 
 
Kajtár Gábor: Már tájékoztatta a tagokat az edzésdíj és MAFC tagdíj fizetésének 
rendjéről. 
 
Balogh Tünde: Több súlyemelő fordult hozzá azzal a kéréssel, hogy a 2018-ban befizetett 
edzésdíját könyvelje szét alaptagdíjra és edzésdíjra, de erre nincs lehetőség, hisz a 
beszámolók elfogadásra és beküldésre kerültek. 
 
Dr. Szabó Mihály: Ha a szakosztályok mind önállóan működnének, sokkal nagyobb 
összeget emésztene fel a fenntartásuk, mint így, hogy közös a teherviselés. 
 
Dékány Donát: Úgy érzi, hogy teljes rálátással bír a szakosztály anyagi helyzetére, 
működésére és pénzügyeire? 
 
Kajtár Gábor: Amennyit eddig látott, azt érti. 
 
Dékány Donát: Azért kérdezte, mert a szakosztályvezető poszt vállalása egy minősített 
poszt a klubbon belül. Együtt jár bizonyos nyilatkozatok megtételével, bizonyos 
felelősségvállalás megtételével, bizonyos vagyonleltár átvételével.  
 
Kajtár Gábor: Vezetőségi tagként nem kezelt pénzt, a szervezésben vett részt.  
 
Balogh Tünde: Annak ellenére vállalja a szakosztályvezetést, hogy nincs tisztában a 
szakosztály anyagi helyzetével, vagyonával és leltárával? 
 
Kajtár Gábor: Még nem kért ki analitikát, nincs tisztában vele. A leltárazás után fogja 
tudni, hogy milyen eszközök vannak. 
 
Dr. Kelemen Béla: Mit tervez, hogyan tud a szakosztály ismét nyugodtan működni? 
 
Kajtár Gábor: Először a belső feszültséget kell a szakosztályon belül csökkenteni. A tagok 
nem egyformán lettek informálva. 
 
Dékány Donát: Lát arra lehetőséget, hogy kicsit oldottabb kommunikáció legyen? 
 
Kajtár Gábor: Úgy tervezi, hogy minden tagot egyformán, egy időben fog tájékoztatni. 
 
Dr. Salgó András: A MAFC és annak elnöksége arra törekszik, és abban érdekelt, hogy 
a szakosztályok kiegyensúlyozottan, probléma mentesen, hatékonyan tudjanak működni. 
Az elmúlt egy évben az elnökségnek minden ülésen kellett foglalkozni a szakosztály 
problémájával, melynek oka, hogy az akkori vezető sem pénzügyileg, sem erkölcsileg, 
sem emberileg nem felelt meg. Ez volt az oka annak, hogy az elnökség a bizalmát 
veszítette el a vezetőben, melyet nagyon szeretne visszaadni. A MAFC olyan lesz, mint 
amivé mi magunk tesszük. Abban vagyunk mindnyájan érdekeltek, gördülékenyen, 
olajozottan, menjen és mindenki elégedett legyen. 
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Dékány Donát megköszönte Kajtár Gábornak, hogy megjelent az ülésen. Kéret, hogy 
kinevezése esetén szervezzen egy fórumot, ahol tájékoztatja a tagságot, és eloszlatja a 
dezinformációkból származó feszültséget. 
 
Kajtár Gábor: 2019.09.02-án lesz a következő vezetőségi ülés. Amennyiben kinevezésre 
kerül, szeptemberben szeretne tartani egy taggyűlést, ahol tájékoztatást lehet adni a 
MAFC vezetésének álláspontjáról, hogy az EB körüli elszámolásról. 
 
Dr. Balog György javasolta, hogy a MAFC gazdasági vezetőjével tartson egy egyeztetést 
a pénzügyi helyzet tisztázására. 
 
Dr. Szabó Mihály: Ha megtörténik a kinevezés, mindenképp szükség lesz egy átadás-
átvételre, hogy milyen állapotban, milyen eszközökkel veszi át a szakosztályt. 
 
Kajtár Gábor ezek után távozott. 
 
Dr. Salgó András: Lehetőséget kell adni Kajtár Gábor részére, hogy több oldalról 
tájékozódhasson. 
 
Dr. Szabó Mihály: Megoldásnak látja, hogy a függő teendők lezárása, és kellő 
tájékozódás után szeptemberben történjen meg a kinevezés. 
 
Dékány Donát: Egy nagy többséggel megválasztott szakosztályvezető kinevezését 
megtagadni csak nagyon jó indokkal lehetne. Amennyiben nincs ilyen indok, mindenki 
megérdemel egy esélyt. A peremfeltételeket kell egyértelműen meghatározni a későbbi 
problémák elkerülése érdekében. 
 
Dr. Kondorosi Károly: Folyamatosan segítséget kell nyújtani abban, hogy megismerhesse 
a szakosztályt minden oldalról. 
 
Dr. Kelemen Béla: Megadná az esélyt, hogy bizonyíthasson. 
 
 
2. Beszámoló a BME Sportstratégiát kidolgozó bizottság eddigi munkájáról 
 
Dékány Donát: Befejeződött a munka a sportbizottságban, vezetői értekezlet elé került a 
dokumentum. Az első szenátusi ülésre fogják előterjeszteni. 
Ehhez is kapcsolódóan, egyeztetést folytatott kancellár helyettes úrral, akinek tetszett az 
anyag, csak lassúnak tartja a folyamatot. Ebben az anyagban szerepel az is, hogy ez a 
bizottság egy állandósult fórum legyen a BME sportjának előterjesztés készítésére, 
művelésére, megvitatására, melynek előnye, hogy hivatalos fórumként tud fellépni, 
előterjesztéseket írni rektor úr, kancellár úr és a szenátus számára. A konkrét témákat 
elő kell venni, meg lehet alkotni a sportegyesületek minősítési rendszerét, partnerségi 
szerződését, támogatási strukúráját, ösztöndíjak működtetését, hogyan fonódik össze a 
testnevelés a versenysporttal, stb. 
Gyorsan szeretne eljutni oda, hogy létrejöjjön egy BME-MAFC együttműködési 
megállapodás, amely financiális részt is tartalmaz. 
Felmerült az ingatlan fejlesztés lehetősége is, amit Kancellár úr támogatott. Ha sikerül a 
megfelelő támogatottságot megszerezni, mind anyagi, mind erkölcsi szinten, akkor a 
TAO-s lehetőségek kihasználása mellett sikerülhet egy csarnok építése. 
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Dr. Salgó András: Egy ilyen kampányt csak akkor szabad elkezdeni, ha a kancellária 
támogatja. Amennyiben sikerül megszerezni a szükséges tőkét, akkor van esély arra, 
hogy a BME területet biztosítson hozzá. 
 
Novák László: Először a TAO-s szakosztályok kérjenek állásfoglalást a szövetségektől, 
hogy támogatnának-e egy ilyen ingatlanfejlesztést. Először ezeket a pályázatokat kell 
elkészíteni, jóváhagyatni, és utána lehet feltölteni. 
 
 
3. Szakosztályi kérelmek elbírálása 
 
Datzuk Péter: Ismét a két névadó szakosztállyal kell foglalkozni. A labdarúgó szakosztály 
helyzete megpecsételődött. Mind a szakosztály vezetője, mind a tagjai elhatárolódtak 
attól, hogy bármilyen formában hozzájáruljanak a sportolási költségükhöz. Tagságnak írt 
e-mail-t, bejelentkezett a facebook csoportjukba, ill. tartott egy szakosztályértekezletet, 
mivel a bérelt pálya tulajdonosa egy 700.000,- Ft-os követeléssel állt elő. Tájékoztatást 
adott arról, hogy be van adva a sportfejlesztési program, melyben 2 edző is szerepel, de 
nem hajlandóak az együttműködésre. Így aztán nem adott le a MAFC nevezést a 
2019/20-as idényre.  
 
Dékány Donát: Nagyon passzívak voltak a játékosok, nem értették miért is kellene 
tagdíjat vagy edzésdíjat fizetniük. Sokkal szigorúbb rendszert kell bevezetni, hogy más 
szakosztálynál ilyen ne fordulhasson elő, hogy tartozást halmoznak fel. Elkészült egy új 
szakosztályvezetői nyilatkozat is, mely minden szakosztályvezetővel aláíratásra kerül, 
ebben felelősségvállalási kitétel is szerepel. 
 
Datzuk Péter: Az Atlétika szakosztály vezetőjének, Janecskó Andrásnak megszavazta 
az elnökség az első féléves költségtérítésének fizetését azzal a feltétellel, hogy a félév 
letelte után tartunk egy revíziót, hogy hogyan áll a szakosztály költségvetése. Az a 
szomorú hír van, hogy még mindig mínuszban áll a szakosztály. Még várunk pályázatok 
útján elnyert, és eredményességi támogatásból befolyó támogatást, de ezekkel együtt 
sem oldódik meg a pénzügyi helyzet. Egyeztetett Andrással, hogy az elnökségnek az az 
elvárása, hogy tagságot növeli, ill. az edzésdíjakat hiánytalanul beszedi, ezek egyike sem 
teljesült.  
 
Balogh Tünde: Közel 400.000,- Ft mínuszon áll jelenleg a költségvetésük. 
 
Datzuk Péter: Az elmúlt hat hónapban folyamatosan egyeztetett egy volt válogatott 
atlétával, aki hozna magával egy utánpótlás nevelés körben elismert edzőt is, akinek 
vannak tanítványai, akik nincsenek leigazolva sehova. Ősztől kezdenének el dolgozni 8-
10 sportolóval. Szomorú az atlétika pálya állapota, ezért tartottak egy puhatolózó 
egyeztetést a margitszigeti atlétikai klubbal, ahol baráti áron lehetne edzeni, de ennek a 
fedezetét elő kell teremteni, ki kell számolni, hogyan tudna rentábilisan működni. 
 
Dr. Kondorosi Károly: Örömteli hír, hogy bővül az atlétika szakosztály, és szakmailag is 
minőségi emelkedést hozhat, de kérdés, hogy lesz-e mögöttük olyan management, ami 
biztosítja a működést, és anyagilag egyensúlyba hozza a szakosztályt. 
 
Dékány Donát: Azt várjuk az új gárdától, hogy jobban menedzseli majd a szakosztályt, a 
plusz versenyzőkkel dúsítja a szakosztály költségvetését és ki tudják hozni pozitív 
szaldósra a pénzügyi mérleget. 
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Dr. Szabó Mihály: Janecskó Andrást a szakosztály vezetésétől egy adott határidővel fel 
kell menteni, és a dotációt fel kell függeszteni. Amennyiben az új csapat beválik, nem 
lenne szerencsés tartozásból indulniuk, sőt, a jelenlegi vegetáló szakosztály által havonta 
termelt mínusz összeget is meg kellene szavazni részükre támogatásként három 
hónapra, vagy decemberig. 
 
Dékány Donát felkérte Datzuk Pétert, hogy egyeztessen az új csapattal a létszámok, 
edzésidők és költségek tekintetében, állítsanak össze egy őszi költségvetést, és a 
számok tudatában fogalmazzon meg egy előterjesztést András visszahívására és Andrea 
kinevezésére. Természetesen edzőként továbbra is számítunk rá, hisz szép 
eredményeket ért el. 
 
 
4. Egyebek 
 
Novák László: Dévay Kata távozásával a teremigények leadása azért megoldott marad? 
 
Dékány Donát: Az átszervezés folyik, de termek kiosztása, ill. az igények továbbítása 
részünkről zökkenőmentesen zajlik majd. 
 
 
Dr. Salgó András 1702 -kor bezárta az ülést. 


