10 / 2019. sz. MAFC Elnökségi emlékeztető
Készült a 2019. december 12-én, 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, Novák László, Dr. Salgó András, Dr. Szabó Mihály, Vass Zoltán
Kimentette magát: Dr. Pap László, Pekár Zoltán
Résztvevő állandó meghívottak: Balogh Tünde, Dr. Mike Judit
1700-kor Dr. Salgó András köszöntőjével megnyitotta az ülést.
1. Gillemot Ferenc Vándordíj átadása Réti Kamillának
Dékány Donát tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy Réti Kamilla, valamint edzője
Krasznai Gabriella azért kaptak meghívást az elnökségi ülésre, mert a 2019. májusában
megtartott megismételt MAFC Küldöttgyűlésen Réti Kamilla nem tudott megjelenni, hogy
átvegye az elismerést, mely díjátadást ezennel szeretne pótolni az Elnökség. A Gillemot
Ferenc vándordíj az elnökség gratulációja mellett átadásra került.
2. Előző ülés emlékeztetőjének elfogadása
Dr. Salgó András: Az előző 2019.11.14-i ülés emlékeztetője elküldésre került az elnökség
tagjainak. Mivel az Elnökségnek nem volt kérdése, vagy kiegészítő javaslata az
emlékeztetővel kapcsolatban, így kérte, hogy határozzanak annak elfogadásáról.
31/10/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy elfogadja a 2019.11.14-i ülés emlékeztetőjét.
A határozat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.
3. MAFC Titkárság működési szabályzatainak egyeztetése
Dékány Donát megköszönte a kiküldött anyaghoz fűzött hozzászólásokat, javaslatokat,
melyek figyelembe vételével fogja összeállítani a véglegesnek szánt, módosított
szabályzatokat.
Dr. Salgó András kérdésére dr. Mike Judit elmondta, hogy az SZMSZ jelenleg a MAFC
Alapszabály részét, mellékletét képezi, mint ilyen, Küldöttgyűlési hatáskörbe tartozik
annak módosítása.
Dékány Donát: A Titkárság hatékonyabb működésével, munkaszervezési feladataival
kapcsolatos módosítások azonban nem tartoznak a Küldöttgyűlés hatáskörébe, azok
javítása jelenleg is kivitelezhető.

4. Előző ülés óta eltelt időszak értékelése
Dékány Donát az alábbiakról tájékoztatta az elnökség tagjait:
 Tanárelnök úrral közösön részt vettek egy egyeztetésen kancellár úrnál, ahol a
sportfejlesztési programjainkban rejlő fejlesztési potenciált próbálták bemutatni.
Kérésére leadásra került egy tömörített anyag a MAFC által nyújtott
lehetőségekről.
 Nagy Balázs Vince a sportbizottság vezetőjeként elkezdhette a munkát, az első
ülés a mai napon le is zajlott.
Nagy Balázs Vince: Hét tagból áll a Bizottság. Megindult a munka. Továbbra is várják
az előkészítő munkához a MAFC részéről érkező javaslatokat.
5. Szakosztályi kérelmek elbírálása
Dékány Donát: Szakosztályvezető választás történt az Asztalitenisz szakosztályban.
Tóth Attila lemondását követően a szakosztálygyűlés Dobi Lászlót szavazta meg
vezetőnek, mely tisztséget elfogadta. A szükséges nyilatkozatok aláírásra kerültek.
32/10/2019. számú MAFC Elnökségi határozat
Az Elnökség úgy határozott, hogy az Asztalitenisz szakosztály vezetőjének kinevezi Dobi
Lászlót.
A határozat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra került.
Dékány Donát: Jogi állásfoglalás érkezett a Súlyemelő EB elszámolása kapcsán.
Dékány Donát: Harmati Sándor az Atlétikai szakosztály fellendítésével kapcsolatos
megkeresésre nemleges választ adott.
Dékány Donát: A Labdarúgó szakosztály tagjainak toborzásához a Testnevelési Központ
az elvi segítséget felajánlotta, a szakosztály vezetőjének személyére nem tudtak
javaslatot adni.

6. Egyebek
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 1843 -kor bezárta az ülést.
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