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Szám:     

Jegyzőkönyv 

elnökségi ülés megtartásáról 

 

Készült a Dunaújváros Táncsics Mihály u. 1/A. (Dunaújvárosi Egyetem) 305. számú termében 2017. 

január 06-án 17 óra 30 perc kezdéssel az FMKSZ JB tagságával ill. a játékvezetői kerettel kibővített 

FMKSZ elnökségi ülésen elhangzottakról. 

 

Jelen vannak (jelenléti íven mellékelve): 

- Dobos Lajos – FMKSZ elnök 

- Németh Miklós – FMKSZ főtitkár 

- Orsó-Ferling Bernadett – elnökségi tag 

- Peseiné Varga Kornélia – könyvelő 

- Polgár Csaba – FMKSZ JB tag 

- 14 fő játékvezető (jelenléti íven részletezve) 

 

Dobos Lajos tisztelettel köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a játékvezetőket, hogy hivatalos 

elnökségi ülés kerül megtartásra. Elmondta, hogy Kosztend Szabolcs külföldön tartózkodik nem jön; 

Babizcky Tibor beteg, nem jön; Domak Béla nem jelzett. Megállapítja, hogy az elnökség a jelen lévő 

3 fővel határozat képes. Az elnök úr javasolja, hogy a jegyzőkönyvet vezesse Németh Miklós – ezt az 

elnökségi 3:0 arányban elfogad – és felkéri Peseiné Varga Kornéliát, hogy legyen a jegyzőkönyv 

hitelesítője, Peseiné ezt elfogadja, 3:0 arányba az elnökség megszavazza. 

 

Dobos Lajos ismerteti a napirend tervezetett: 

 

1.) Játékvezető elszámolással kapcsolatos tudnivalók  Peseiné Varga Kornélia 

2.) MKSZ JaB előterjesztése, játékvezetők ügyei  Németh Miklós főtitkár 

3.) Egyebek 

 

Az elnökség az előterjesztett napirendet elfogadja, kiegészítés abban nincs. 

 

1.) Játékvezető elszámolással kapcsolatos tudnivalók 

Peseiné Varga Kornélia ismerteti a játékvezetők elszámolásaival kapcsolatos tudnivalókat. Elmondta, 

hogy a gépkocsi használat 9,-Ft/km-ről 15,-Ft/km-re változik. Az SZJA 15% marad, felhívja a 

figyelmet a kiküldő és a kifizető azonosságakor történő speciális elszámolási rendre. Bárkinek 

bármilyen kérdése van emailen, ill. az ismert facebook csoporton keresztül áll rendelkezésre. Az 

elnökség az ismertetést 3:0 arányban elfogadja. 

 

2.) MKSZ JaB előterjesztése, játékvezetők ügyei 

Németh Miklós ismerteti az MKSZ JaB előterjesztését, melyet az amatőr tanács elfogadott 

(mellékletben). Felhívja a figyelmet az MKSZ követelmény rendszerének ismeretére. Megállapítás, 

hogy érvényes és eredményes elméleti vizsgával mindenki rendelkezik, de a futás vizsga sokaknak 

nincs meg. A döntés rövid tartalma: 

- aki nem volt futni, OSB-t, OGYB-t nem vezethet, megyei meccset csak 30% díjcsökkentés 

mellett (7.000,-Ft) 

- aki eddig sem vezetett OSB, OGYB meccset, az megyei meccset szintén csak 30% 

díjcsökkentés mellett (7.000,-Ft) vezethet 

- aki volt futni, de nem sikerült neki, annak 15% díjcsökkentés mellett vezethet akár megyei 

(8.500,-Ftr), akár OSB (5.950,-Ft) akár OGYB meccset 

- 2017/2018. bajnokságban akinek nem sikerülnek az MKSZ által elvárt szintek az csak 20% 

díjcsökkentés mellett megyei, OSB, OGYB meccset, aki nem megy el vizsgázni az nem 

vezethet 
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- 2018/2019. bajnokságban akinek nem sikerül a vizsgája, vagy nem megy el a vizsgára az 

sehol nem közreműködhet 

 

Dobos Lajos ismerteti, hogy a JB két tagja informálisan benyújtotta lemondását, ezért javasolja, hogy 

az elnökség mentse fel a Játékvezető Bizottságot. Ezt az elnökség 3:0 arányban elfogadja, tehát a JB 

aznapi hatállyal felmentésre került. Dobos Lajos javaslatot tesz az elnökségnek, hogy kérje fel 

Babiczky Tibort, hogy szervezze újra a JB-t, és a követelményrendszernek, valamint a JaB AT által 

elfogadott előterjesztésének megfelelően alakítsa ki és működtesse a JB-t. 

 

Dobos Lajos a játékvezetőkkel konszenzusban javasolja, hogy az MKSZ AT felé ill. a JaB felé 

kerüljön megküldésre egy kérelem, melyben létrehozásra kerülne egy ún. megyei „B” keret, melynek 

az MKSZ szintén alacsonyabb fizikai teszt kerüljön kialakításra. Ebbe a keretbe csak megyei, OSB, és 

OGYB meccseket lehet vezetni, ebből a keretből NBII-be felkerülni nem lehet. A javasolt szint 1700 

méter lenne a Cooper teszten. Az elnökség a javaslatot 3:0 arányban elfogadja, a levél elkészítésével 

Dobos Lajost bízza meg. 

 

A játékvezetők részéről felmerül, hogy van 5 fő játékvezető, aki 2016. február 02-án eredményes 

vizsgát tett, de még mindig nincs rögzítve az MKSZ rendszerbe. Felmerült, hogy aki nem ment el a 

futás tesztre ősszel Veszprémbe, azok a január 15-ei Dunaújvárosban megtartásra kerül futás teszten 

vehessenek részt. Továbbá vehessen részt szintén az az 5 fő is aki még nem került be a rendszerbe! 

Ennek intézésével az elnökség – JB hiányában – az FMKSZ főtitkárát Németh Miklóst bízza meg. 

 

Felmerült, hogy nincsenek játékvezetői igazolványok ill. mezre vasalható emblémák. Dobos Lajos 

kérte, hogy 25-25 db kerüljön beszerzésre.  

 

Polgár Csaba elmondta, hogy a szervezés alatt álló játékvezetői tanfolyamra eddig 11 fő jelentkező 

van. Hortváth Márton kritikaként fogalmazta meg, hogy a játékvezető tanfolyam promotálása alacsony 

szintű. Dobos Lajos elnök felkérte Horváth Mártont, hogy karolja fel az ügyet, segítse a JB munkáját 

ebben! Németh Miklós elmondta, hogy a Szövetségnek van arra kerete, hogy anyagilag támogasson 

egy ilyen képzést, a JB fogalmazza meg, hogy mire van szüksége, és – ha a kérés szintje elnökségi 

döntést igényel – az elnökség útján intézi a dolgot. 

 

Németh Miklós elmondta, hogy a informálisan felmerült, hogy a küldőnek kellene valamiféle anyagi 

kompenzáció, mert az OGYB, OSB, Kisiskolás bajnokság mérkőzéseinek mennyisége aránytalanul 

nagy terhet ró rá a korábbiakkal szemben. Elmondta, hogy az MKSZ-en keresztül lehetőség van ilyen 

honorációra is. 

 

A fentieket követően egyedi kérdések, kérések kerültek átbeszélésre. 

 

3.) Egyebek 

Németh Miklós tolmácsolta Csőregi László azon kérését, hogy az eredményközlésekre és a 

jegyzőkönyvek megküldésére nagyobb figyelmet fordítson a játékvezetői gárda. Minden érintett 

megkapta ennek rendjét, figyeljenek az ott megfogalmazottak pontos betartására. 

 

Dobos Lajos 18 óra 45 perckor megköszönte az egybegyűlteknek, hogy eljöttek, a jövőben további jó 

munkát kívánt! 

 

Dunaújváros, 2017. január 06. 

                         

             Németh Miklós 
Peseiné Varga Kornélia          FMKSZ főtitkár 

  jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv-vezető 


