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Szám:     

Jegyzőkönyv 

rendkívüli elnökségi ülés megtartásáról 
 

Készült a Dunaújváros Városháza tér 1. (Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal) 710. számú irodájában 2017. 

szeptember 13-án 17 óra 00 perc kezdéssel az FMKSZ elnökségi ülésen elhangzottakról. 

 

Jelen vannak (jelenléti íven mellékelve): 

- Dobos Lajos – FMKSZ elnök 

- Németh Miklós – FMKSZ főtitkár 

- Orsó-Ferling Bernadett – elnökségi tag 

- Csőregi László – VB elnök 

- Barna József – JIÁB elnök 

- Peseiné Varga Kornélia – gazdasági munkatárs 

- Juhász János – Ercsi SE elnök 

 

Dobos Lajos köszönti a megjelenteket. 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. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Orsó-Ferling Bernadettet javasolja, melyet az elnökség 3:0 

arányban elfogad. 

 

A kiküldött napirendekben Dobos Lajos annyi módosítást javasol, hogy az utánpótlás bajnokság 

lebonyolításának témaköre kerüljön ki az egyebek napirendből, és annak érdekében, hogy Juhász János 

sporttársnak ne kelljen végigülnie az egész ülést legyen ez az első napirendi pont, a további sorrend pedig 

maradjon változatlan. Németh Mikós javasolja, hogy az egyebek napirendbe kerüljön bele a Virág SE 

tagfelvételi kérelme, és az iroda nyitvatartási idejének kérdése. Az elnökség 3:0 arányban a javaslatot 

elfogadja, így az ülés napirendje az alábbiak szerint alakul: 

 

1. Utánpótlás bajnokság lebonyolításának témaköre 

2. Edző továbbképzésről beszámoló 

3. Megyei bajnokságok kialakítása, lebonyolításuk rendje  

4. Strand-kézilabda szezonról beszámoló  

5. Elektronikus szavazások megerősítése  

6. 2018. évi tisztújító közgyűlésig ülésrend kialakítása 

7. Egyebek:  

a) rekortán pálya ügyében megbeszélés összehívása (SZC, rektor, LZS. igazgató, 

polgármesteri hivatal) 

b) VB továbbképzés beszámoló 

c) vizsgák beszámoló 

d) új felkészülési torna támogatási rend kialakítása 

e) utánpótlás bajnokság lebonyolításának témaköre 

f) Üstökös Kupa kérdései 

g) Virág SE tagfelvételi kérelme 

h) iroda nyitva tartásának ügye 

 

1.)Utánpótlás bajnokság lebonyolításának témaköre 

 

Juhász János az Ercsi SE elnöke ismerteti, hogy nagy igény lenne egy UP bajnokságra férfi vonalon. Több 
csapat (Mór, Ercsi, Velence, Martonvásár, Adony, Pusztaszabolcs, Sárbogárd, Rácalmás) jelezte neki, hogy 

szívesen részt venne benne. A korosztály 8-14 éves közötti gyerekek lennének. Dobos Lajos kifejti, hogy 

UP bajnokságot csak az MKSZ szervezhet, de kupa/liga rendszerű lebonyolításra ebben az évben még van 

lehetőség. Németh Miklós és Orsó-Ferling Bernadett aggályának ad hangot, hogy tág a korosztály, 
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javasolják, hogy legyen alsós/felsős megosztás. Csőregi László vállalja, hogy segít a szervezésben. Az 

Elnökség az elvi támogatását adja az FMKSZ UP Kupa több fordulós megrendezéséhez, vállalja a 

játékvezetői díjak rendezését. Olyan játékos nem szerepeltethető benne, akinek más versenyrendszerben 

már van igazolása. Orsó-Ferling Bernadett lesz a fővédnöke. Csőregi László és Juhász János 2017. október 

01-ig kap időt, arra, hogy beterjesszék a lebonyolítási javaslatukat. Az elnökség 3:0 arányban szavazta meg 

a fentieket. 

 

2.) Edző továbbképzésről beszámoló 
 

Németh Mikós ismerteti Pók Ferenc edző továbbképzéséről készített beszámolóját, valamint a 

továbbképzés pénzügyi mutatóit (1. melléklet). Elmondja, hogy az idei edzőtovábbképzés nagy nehézségek 

árán jött létre, mert a demo csapatokat biztosító DKKA Dániában edzőtáborozott a továbbképzés idejében. 

Az FKC és az Érd csapata segített. A továbbképzés mintegy 2 millió forintos eredménnyel zárult. Dobos 

Lajos javasolja, hogy utólagos szervezési költségek jogcímen Pók Ferenc kapjon további 40.000,-Ft-ot, 

mivel az idei tornával igen sok gondja és plusz feladata volt. Az elnökség 3:0 arányban a napirendet 

megszavazza. 

 

3.) Megyei bajnokságok kialakítása, lebonyolításuk rendje 

 

Csőregi László ismerteti, hogy a 2017-18. évi bajnokságban 9 női és 7 férfi csapat vesz részt. Nem lesz 

közös bajnokság, mert a Veszprém megyei csapatok nem szeretnék. A női vonalon csak az 1-4. csapat 

játszik rá a VB határozat szerint, ez csak két meccses plusz terhet jelent (elődöntő-döntő/bronz meccs) és 

meglesz az NBII-es induláshoz szükséges 18 mérkőzés. Velence SE az új belépő, mint férfi mind női 

csapattal indult. Fieszta nem lesz idén, nincs rá igény a csapatok részéről. A férfi rájátszás teljes lesz (oda-

vissza), úgy lesz meg az NBII-es induláshoz szükséges mérkőzés szám. Dobos Lajos javasolja, hogy a női 

rájátszás mérkőzéseken legyen online jegyzőkönyv vezetés. Csőregi László kérte, hogy megyei 

mérkőzéseken is lehessen esetenként a versenybíró foglalkoztatására 7.500,-Ft/mérkőzés összegben. Erre 

az elnökség 150.000,-Ft keretet határoz meg, ennél többet a VB nem költhet erre. Az elnökség 3:0 

arányban a napirendet megszavazta. 

 

4.) Strand-kézilabda szezonról beszámoló 

 

Németh Miklós ismerteti Csiákné Varga Brigitta Strandkézilabda Bizottsági elnök írásos beszámolóját 

(2.melléklet). A beszámolóban az elnök asszony kéri, hogy Vargáné Bokros Melinda helyére új bizottsági 

tagként felvehesse Kókai Mariannt. A bizottság többi tagjában nincs változás. Az elnökség a beszámolót és 

a tagcserét 3:0 arányban elfogadta. Dobos Lajos elnök javasolta, hogy az időjárás miatt elmaradt tornát 

tartsuk meg a jövő szezonban. 

 

5.) Elektronikus szavazások megerősítése 

 

- versenykiírás jóváhagyása  elnökség 3:0 arányban megerősíti 

- Velence SE tagfelvételének jóváhagyása  elnökség 3:0 arányban megerősíti 

- Martonvásár KSE utánpótlás csapatának Pest megyei bajnokságban történő versenyeztetésének 

jóváhagyása  elnökség 3:0 arányban megerősíti 

- 2017 augusztus 05-én megrendezésre kerülő Pentele Kupa támogatásának jóváhagyása  

elnökség 3:0 arányban megerősíti 

- Soponya SE torna támogatási kérelmének, majd ennek kiegészítő kérelmének jóváhagyása  

elnökség 3:0 arányban megerősíti 

- Martonvásári KSE torna támogatási kérelmének jóváhagyása  elnökség 3:0 arányban megerősíti 

 

6.) 2018. évi tisztújító közgyűlésig ülésrend kialakítása 

 

Németh Miklós ismerteti, hogy 2018. áprilisában három közgyűlést is kellene tartani. Az egyik az éves 

beszámoló, a másik a tisztújító, a harmadik az MKSZ küldöttgyűlésére küldöttválasztó kellene legyen. 

Javasolja ezt egy közgyűlés keretében megoldani, annak érdekében, hogy a csapatok eljöjjenek, mert 

háromra biztosan nem lesz akkora megjelenési hajlandóság mint egyre. A tisztújító közgyűlés miatt 
javasolja az elnökségi ülések megtartását is ütemezni. Az elnökség ennek alapján kialakítja az alábbi 

ülésrendet. 

 

 



- Tisztújító/küldöttválasztó/éves rendes közgyűlés 2018. április 27-én kerüljön megtartásra 

- Jelölő Bizottság megalakítását elfogadó elnökségi ülés  2018. március 09-én kerüljön 

megtartásra 

- Évzáró vacsorával egybe kötött elnökségi ülés  2017. december 07-én kerüljön megtartásra 

 

Az elnökség természetesen ennek tükrében is fenntartja a jogot és lehetőséget egy rendkívüli elnökségi ülés 

megtartására amennyiben az indokolttá válna. Dobos Lajos előzetesen a javaslatot tesz a Jelölő Bizottság 

majdani tagjaira (nem szavaz erről az elnökség, csak a lehetőségeket méri fel), legyen benne a megyei 

minden régiójából tag. Ennek alapján a majdani választáskor elsősorban szóba jöhető személyek, Dropkó 

Mária, Gyöngyösi János, Tóth Balázs. Az elnökség az ülések rendjéről szavaz csak, ezt 3:0 arányban 

elfogadja. 

 

7.) Egyebek 

 

a) rekortán pálya ügyében megbeszélés összehívása (SZC, rektor, LZS. igazgató, polgármesteri 

hivatal)  

 

Orsó-Ferling Bernadett javasolja, hogy a fentieken túl Szemenyei Istvánt és Kovács Juditot 

hívjuk meg a találkozóra.  az elnökség 3:0 arányban elfogadta a javaslatokat 

 

b) VB továbbképzés beszámoló  

 

Németh Miklós tájékoztatja a 2017. szeptember 03-án megtartott országos versenybírói 

továbbképzésről az elnökséget, mely remekül lement, az MKSZ köszönte a szervezést, 

melyért a 150.000,-Ft-os számlát benyújtotta az FMKSZ  az elnökség 3:0 arányban 

elfogadta a beszámolót 

 

c) játékvezetői vizsgák beszámolója  a JB nem képviseltette magát, így ez nem került 

megtárgyalásra 

 

d) új felkészülési torna támogatási rend kialakítása 

 

Dobos Lajos elmondja, hogy 20.000,-Ft a támogatások összege jelenleg, de az MKSZ 

szigorúan megszabott játékvezetői díjai miatt (felkészülési mérkőzésekre is) ez igen kevésnek 

bizonyul. Javasolja, hogy a jövőben az FMKSZ – a korábban megszabott legalább három 

megyei csapat részvételét előíró feltétele mellett – a játékvezetői költségek kifizetésének – 

fokozott figyelemmel az MKSZ előírásainak betartására – 50 %-val támogatja ez tornánként 

kb. 30.000,-Ft-ot jelent.  az elnökség 3:0 arányban elfogadta 

 

e) utánpótlás bajnokság lebonyolításának témaköre  1. napirendi pontban megtárgyalva 

 

f) Üstökös Kupa kérdései 

 

Csőregi László ismerteti az Üstökös Kupával kapcsolatos elképzeléseit. A torna november 02-

03-án az őszi szünetben kerül megtartásra. 7 teremben kerül majd megrendezésre, és az 

Egyetem sportcsarnoka lesz a központ. A tornára a pólókat a helyszínen nyomják majd. A 

Gimnázium tanulói közösségi szolgálatban segítik a munkájukat. A szervezés továbbra is 

teamben folyik.  a terveket az elnökség 3:0 arányban elfogadta 

 

g) Virág SE tagfelvételi kérelme 

 

Németh Miklós ismertette, hogy a napokban kiküldte a Virág SE tagfelvételi kérelmét. A 

szükséges dokumentumokat az egyesület beküldte, így tagfelvételének nincs akadálya  az 

elnökség 3:0 arányban a tagfelvételt jóváhagyta, az ügyben szükséges elnökségi határozat 

elkészítésével Németh Miklóst bízta meg 

 

 

 



h) iroda nyitva tartásának ügye 

 

Pók Ferenc a DAC elnöke egy levelében felvetette, hogy így szezon előtt lehetne hosszabb 

nyitva tartás a Szövetség irodájában, mert nagyon sok a munka (játékengedélyek kiadása, 

igazolás, átigazolás, nyomtatás, stb.). Csőregi László javaslatot tett, hogy legyen előre 

jelentkezés, időpont foglalás, mert ez már sok megyében bevált. Barna József elmondta, hogy 

több munkát is végeznek ilyenkor amit nem az irodában tesznek meg, de az időpont foglalástól 

ódzkodik kissé. Dobos Lajos megbízta Csőregi Lászlót és Barna Józsefet, hogy mint a két 

érintet bizottság vezetője alakítsanak ki egy közös, mindenki számára elfogadható rendet jövő 

év augusztusára. 
 

Dobos Lajos az elnökségi ülést 19:20 perckor bezárja. 

 

Dunaújváros, 2017. szeptember 13. 

                                    

Orsó-Ferling Bernadett                          Németh Miklós 

 jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv-vezető 
 


