9 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető
Készült a 2019. november 14-én, a BME „R” épület 105-ös tárgyalójában megtartott
Elnökségi ülésről.
Résztvevők: Dékány Donát, Dr. Balog György, Dr. Kondorosi Károly, Novák László, Dr.
Pap László, Dr. Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán
Kimentette magát: Dr. Kelemen Béla, Dr. Nagy Balázs Vince, Pekár Zoltán
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Datzuk Péter, Dr. Mike Judit
Később érkezett: Dr. Pap László 1721
1707-kor Dr. Salgó András köszöntőjével megnyitotta az ülést.
1. Előző ülés emlékeztetőjének elfogadása
Dr. Salgó András tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy Dékány Donát kérésére,
elektronikus körszavazás útján szavazott az elnökség a 2019.09.19-i ülés emlékeztetője
elfogadásáról, mely megtörtént, és a következő határozat született.
28/E/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség elektronikus körszavazás útján úgy határozott, hogy elfogadja a 2019.09.19i ülés emlékeztetőjét.
A határozat 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.
Dr. Salgó András: Az előző 2019.10.17-i ülés emlékeztetője is elküldésre került az
elnökség tagjainak. Mivel az Elnökségnek nem volt kérdése, vagy kiegészítő javaslata az
emlékeztetővel kapcsolatban, így kérte, hogy határozzanak annak elfogadásáról.
29/9/2019. 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 alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait:
 Elkészítette a Titkárság működésére, a munkakörök és munkavállalók
vonatkozásában a feladatok és hatáskörök, felelősségi körök pontosított leírását.
Kérte, hogy az elnökség tagjai 2019.11.22-ig véleményezzék azt.
 Dr. Szabó Tünde államtitkár asszonynál sikerült időpontot kérni, ahol az egyetemi
sport finanszírozásáról, a MAFC fejlesztési terveiről folytattak volna egyeztetést
Novák László társaságában. Végül Sárfalvi Péter helyettes államtitkár úr fogadta
a MAFC delegációt. Az általános bemutatkozás, valamint a fejlesztési tervek
fogadtatása nagyon pozitív volt. Az egyetemi sporttal kapcsolatos egyeztetések a
jövő héten a MEFS elnökével folytatódnak.

Novák László rövid tájékoztatást adott az ingatlanfejlesztési, csarnok építési
folyamatok lépéseiről, ütemezéséről.
Dékány Donát: A sportfejlesztési programba illő, több szakosztályunk által is
használható sportcsarnok építési keretösszegéről és sarokpontjairól készít egy
előterjesztést.



Megkereséssel élt dr. Nagy Balázs Vince felé, hogy az elfogadott sportstratégia
alapján kezdeményezzen sportbizottsági ülést.
Az újabb tagokkal kibővült Tenisz szakosztály egyben egy 5 millió forintos
pályafejlesztési pályázathoz is hozzájutott. A dokumentumok beszerzése,
kancelláriával történő aláíratása folyamatban van.

3. Szakosztályi kérelmek elbírálása
Datzuk Péter: A labdarúgó szakosztály a nyár folyamán feloszlott. A sportolók pótlására
a többszöri próbálkozás - toborzás, próbaedzés szervezése, edző bevonása – kudarcba
fulladt. Ennek hatására, az MLSZ visszavonta a MAFC labdarúgó sportfejlesztési
programját, mivel se igazolt focistát, se benevezett csapatot nem sikerült prezentálni.
Dr. Salgó András javasolta, hogy Vass Zoltán felvetése alapján vegye fel a Club a
kapcsolatot Kincses Gábor igazgató úrral a Testnevelési központ által szervezett
labdarúgás órák alatti toborzással kapcsolatban.
Dékány Donát: Jelezni kell a kancellária felé, hogy a Műegyetemi FC továbbra is
használja az egyetem nevét.
Datzuk Péter: Az Atlétikai szakosztály a szép eredmények ellenére továbbra is válságban
van. Csökken a taglétszám, és növekszik a szakosztály pénzügyi problémája. A
Bogdánfy úti pálya alkalmatlansága és az eszközök hiánya miatt az új edző jelöltek más
egyesületnél helyezkedtek el.
Dékány Donát: Kincses Gáborral történő egyeztetés alkalmával fel kell vetni, hogy a
Testnevelési központ egy kollégája vállalna-e edzősködést, tagtoborzást az atlétikai
szakosztályunknál.
Datzuk Péter: A Súlyemelő szakosztály elkészítette a Kajtár Gábor szakosztályvezetői
kinevezéséhez feltételként támasztott dokumentumokat, a szakosztályi jelölés, az
elkészített leltár és a tagnyilvántartás megfelelő.
30/9/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy azonnali hatállyal kinevezi Kajtár Gábort a Súlyemelő
szakosztály vezetőjének.
A határozat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.
Datzuk Péter: Kalmár Armand megtette a Masters’ EB elszámolás elfogadásához
szükséges nyilatkozatokat. Még maradt néhány tétel, melyekkel kapcsolatban a
szakosztály állásfoglalására várunk, hogy azon költések valóban a szakosztály érdekeit
szolgálták-e.
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4. Egyebek
Az "Év Egyetemi Sportolója" Díjátadó Gálán a MAFC-ot dr. Salgó András és Vass Zoltán
fogják képviselni.
Miután áttekintette az elnökség az eddig szerződéssel lefedett sportfejlesztési
támogatások mértékét Dékány Donát kérte, hogy további cégek bevonásával, a
kapcsolati tőke aktivizálásával segítsék a tagok a szabadon maradt keret feltöltését.
Dr. Salgó András 1820 -kor bezárta az ülést.
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