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Szám:     

Jegyzőkönyv 

elnökségi ülés megtartásáról 

 

Készült a Dunaújváros Városháza tér 1. (Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal) 805. számú irodájában 2017. 

február 03-án 17 óra 00 perc kezdéssel az FMKSZ elnökségi ülésen elhangzottakról. 

 

Jelen vannak (jelenléti íven mellékelve): 

- Dobos Lajos – FMKSZ elnök 

- Németh Miklós – FMKSZ főtitkár 

- Domak Béla – elnökségi tag 

- Kosztend Szabolcs – elnökségi tag 

 

Dobos Lajos tisztelettel köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja az elnökséget, hogy jelen ülés Kosztend 

Szabolcs elnökségi tag kérésére kerül összehívásra. Megállapítja, hogy az elnökség a jelen lévő 4 fővel 

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

4:0 arányban elfogad – és felkéri Kosztend Szabolcsot, hogy legyen a jegyzőkönyv hitelesítője, Kosztend 

Szabolcs ezt elfogadja, 4:0 arányba az elnökség megszavazza. 

 

Dobos Lajos ismerteti a kiküldött napirend tervezetett: 

 

1.) JB ügyek ismertetése  Kosztend Szabolcs 

2.) Új JB személyi összetételének elfogadása  Németh Miklós főtitkár 

3.) Elektronikus szavazások megerősítése  Németh Miklós főtitkár  

4.) Egyebek 

 

Az elnökség az előterjesztett napirendet elfogadja, kiegészítés abban nincs. 

 

1.) JB ügyek ismertetése 

Kosztend Szabolcs – mivel a január 06-ai kibővített elnökségi ülésen nem tudott részt venni – ismerteti az 

elnökséggel a véleményét a JB működéséről, ill. kifejti véleményét a január 06-án született döntésekről, 

továbbá az azok miatt született levélről és következményeiről. Elmondja, hogy  a január 06-án a 

játékvezetők részéről megfogalmazott kritikák elferdítettek voltak. Elmondta, hogy tulajdonképpen ő, és 

Polgár Csaba vitte a JB-t évek óta. az MKSZ JaB-tól nehezen tartható feladat végrehajtások jöttek, ennek a 

sokrétű és gyakori feladatoknak társadalmi munkában már nem lehetett megfelelni. Elmondta, hogy 

rengeteg buktatója van a JaB részéről elvárt fiatal játékvezetők képzésének (korukból fakadó alacsony 

elhivatottság, játékos mivoltukból gyakori elfoglaltság, stb.). Ezek a fiatal játékvezetők gyakran nem 

mennek el mérkőzésekre, lemondják a küldhető napokat, nehéz velük dolgozni. Ő és Polgár Csaba ezt már 

erőn felül csinálta. Kosztend Szabolcs 2016. nyarán külföldre ment dolgozni, munkájának egy részét Puszta 

Petra vette át, sajnos a feladatok szaporodtak és ezeket már Polgár Csaba és Puszta Petra nem tudta egyedül 

vinni. A mai küldés sokkalta nehezebb mint évekkel ezelőtt (sok OGYB ill. Kisiskolás meccs van, amire 

küldeni kell). Várható egy mentor program bevezetése az MKSZ JaB részéről. Elmondta, hogy azért 

kezdeményezte az ülést, hogy elmondja, nem gondolja, hogy mindenkinek megvolt minden feltétel a 

munkához, erre a jövőben figyelni kell. Elmondta, hogy az MKSZ JaB felé megszületett levélben 

(mellékletben) foglalt negatív kommunikációt rossznak tartja, ezt a jövőben kerülni kell, mert az neki 

személy szerint megítélésben károkat okozott. Elmondta, hogy az ENSZ-ben fog dolgozni huzamosabb 

ideig, így a JB-ben munkát nem tud vállalni, de havonta jön haza, így az elnökségben folytatni kívánja 

munkáját. Kéri, hogy az esetleges ülésekkel kapcsolatban előre egyeztessünk, annak érdekében, hogy az 

addigra kerüljön ütemezésre, amikor részt tud venni rajta. 

 

Dobos Lajos reagál az elhangzottakra. Elmondja, hogy a január 06-ai kibővített elnökségi ülésre azért 

került sor, mert sok jv. nem ment el a vizsgára és az MKSZ JaB körlevele miatt ez súlyos kérdéseket vetett 

fel (csökkentett díjak, stb.). Elmondta, hogy a szövetségben dolgozók nagy része nem kap díjazást. ill. a 

megyei szövetségek 2/3-ban a JB társadalmi munkában végzi feladatát most is. Az MKSZ JaB végzi a 
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követelményrendszer átdolgozását, melyben megyei keret bontásra kerülne olyanokra akik nem mennének 

feljebb, ás olyanokra akik igen. A követelmények ezért eltérően kerülnek majd kidolgozásra. 

 

Németh Miklós reagál az elhangzottakra. Elmondja, hogy sajnálja ha a levél bárkinek kárt okozott, abban ő 

senkit nem nevesített, csak leírta a tényeket. Gond lehetett az is, hogy a január 06-án nem volt ott JB tag, 

mert az elnök beteg volt, így a játékvezetők által megfogalmazottakra nem volt aki érdemben reagáljon. 

Elmondta, hogy a január 15-ei „pótvizsga” során a január 06-ai „hangadó” játékvezetők meg sem jelentek. 

 

Egyé észrevétel híján Dobos Lajos az első napirendi pontot lezárta. 

 

2.) Új JB személyi összetételének elfogadása  
Németh Miklós ismerteti, hogy a január 06-án felkért Babiczky Tibor JB elnök az alábbi személyeket 

jelölte meg a JB tagjaiként:  

Babiczky Tibor – JB elnök 

Pap András – küldő 

Polgár Csaba – titkár 

 

A JB tagságát az elnökség 4:0 arányban elfogadja. 

 

3.) Elektronikus szavazások megerősítése 

Németh Miklós ismerteti, hogy a két elnökségi ülés között eltelt időben az alábbi ügyekben történt 

elektronikus szavazás: 

- DAC támogatási kérelme felkészülés torna rendezésére  elnökség 20.000,-Ft támogatást 

szavazott meg, melyet az elnökség jelenlévő tagjai 4:0 arányban megerősítenek 

- Rácalmás SE támogatási kérelme felkészülés torna rendezésére  elnökség 20.000,-Ft támogatást 

szavazott meg, melyet az elnökség jelenlévő tagjai 4:0 arányban megerősítenek 

- Babiczky Tibor JB elnök 25.000,-Ft/hó díjazást kért Pap András küldőnek, hogy a játékvezető 

küldéssel kapcsolatos feladatait végezze. Az elnökség elektronikusan úgy határozott, hogy a 

díjazás 2017. február 01-től 2017. május 31-ig, (4 hónapra) utólagos finanszírozásban valósul meg, 

így az első számlát 2017. március 05-ig az FMKSZ címére sportszervezési szolgáltatás 

(játékvezető küldések szervezése megnevezéssel) jogcímen az FMKSZ főtitkárhoz jutassa el. 

Az elnökség a döntést 4:0 arányban megerősíti. 

 

4.) Egyebek 
- Dobos Lajos beszámol a jelen lévők felé, hogy saját hatáskörben (Babiczky Tibor kérésére) 

30.000,-Ft-ot biztosított arra, hogy a leköszönő JB munkáját egy vacsora keretében a JB elnöke 

megköszönje. Kosztend Szabolcs tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a vacsora január 30-án megvalósult. 

- Németh Miklós tájékoztatja a jelen lévőket, hogy játékvezetői tanfolyam indul 2017. február 19-

én vasárnap Dunaújvárosban, kb. 25-30 jelentkezőnek. A tanfolyam egészen húsvétig tart majd, az 

előadókat az MKSZ JaB delegálja (első alkalommal dr. Soós Kálmán JaB elnök). Az előadók díja 18.000,-

Ft/alkalom + útiköltség. A terembérlet a DUE jóvoltából 10.000,-Ft/alkalom. A tanfolyam díja a 

jelentkezőknek 10.000,-Ft. A tanfolyam költsége kb. 280.000-300.000,-Ft. Minden vasárnap 10:00-15:00 

között zajlik a tanfolyam a DUE F-305. számú tantermében.  

- Németh Mikós ismerteti, hogy a 2017. évi Üstökös Kupával kapcsolatban van egy kis gond, 

mivel az egyenlőre nem került be a versenynaptárba, annak ellenére nem, hogy a 2016. novemberében 

megtartásra kerülő az MKSZ által szervezett elnök/főtitkári ülésen elhangozottak szerint az FMKSZ 

főtitkára a kért levelet elküldte az MKSZ főtitkár-helyettesének. A probléma megoldódása folyamatban 

van,vélhetőleg az MKSZ korrigálja hibáját. 

 

Dobos Lajos 17 óra 55 perckor megköszönte az egybegyűlteknek, hogy eljöttek, a jövőben további jó 

munkát kívánt! 

 

 

Dunaújváros, 2017. február 03. 

                         

             Németh Miklós 
    Kosztend Szabolcs           FMKSZ főtitkár 

   FMKSZ elnökségi tag                       jegyzőkönyv-vezető 

  jegyzőkönyv hitelesítő  


