
KészüLt a },Tagyar Rögbí §zövetség aLakutó köz€si,ilé_oér l99o.
rnárcius t5-én az lird Városi lfiüvetődósi Közpcntban.
Jelenlévők szánal 37 fő, ebből 27 fő küLdött, 10 f6 vendég.

r. Napirendi pontok
l. A közgyülés teebnikai Lebonyol1tásában résztvev6k me8-

választása.
2. Az alapszabáty megvitatáse, elfogadása, a szövetség

megaLa}nrlása.
3. A szövetség ta8dija.
4. Költségvetés.
5. FegyeLmi szabáIy z&t.
6. TisztségviseIők megv áLasztása.
7. Számvizsgátó bizottság váIasztása.
8. Egyebek.

rI. Á közgvülés
L. A levezető elnök - Hard§ IészLó - köszönti a nregje-

lenteket. Itiegállapitja, hogy az a}ep:.ró e8yesületek
képviseLetében szavazati joggal birá ezemélyek a kö-
vetkezők: BEAC - Gacsal József

D.rnament1 Hőerőmü §E - [átrás Csaba
Dunaújvárosi Rögbi Klut - ;-es Balázs
F:rd YTE - Horváth László'
Fehérvár Áruház SE - 3yolcsos Ferenc
GAMF Kecskemét ;- Béni Ben6
rör,llu SE - Bárdfalvi Tanás
Liget SE - Kostyál 3ábor
Pécs Városi Rögbi $llesület - Bereczk jészlő

Javaslatot tett a jegyzőkönyv bitelesj.tői.re : GJol-
c§o§ Ferenc és Kostyál Gábor személJében.
A jetötő lista etkészitósére Dr. Mécs IÁszLót kérte
fe l.
A szava'atsgÉíntáló bizottságba Bárdfalvi Tamást, tséni
Ben6t fu trátyás Ceabát jeLöite.
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A jegvzőkőnyv vezetésére Horvátb lÁszLót ;arae:lta.
A közgyülés a javaslatokat e8yhantu].ee eiic€p::a.

2. Az előzetes megbeszéIések alapján elkészrl: aiapsza-
báLvhoz kapcsoIóCóar: a következ6 fel-,-etések :5rtén-
tek:

kezett, a rÖr,pH Sl variációja és az ÉVre rariáció-
ja. Á közg3iilés 6 igennel, 2 nerrmel és !, tartózko-
dássat a ;iÖPÉH SE varíációját fogadta e],.

tséni Benő felvetÉe az alapszaUáIy TT. ie;ezet c.
pontjában foglaltakhoz: mekkora beLeszálasa van a
szövetségnek a kij}földi kapcsolatokbar?
Hardl László válasza: a bajnokság véielaében és a
gzeTvezetlenség elkerüIése érdekébe: ?8n erre szütsé3.
Á váIaszt a felvető efogadta.

? Az alapszabáLy 6. oldalának másodi{ -antiaiával kap-
csolatban Botos István a r.'ÁSn elnöke az alábbi fel-
vetést tette: Az emlitett pont kor!álazze
s|jletek öntá Itósáeát, miveL a szek:eatáLs
stlet irányitása. alá esik
iiovács Tibor l &z Á_SI1 versenyspc]: ]ŐosztáIvának
munkatársa szerint a proL,t6nát ai ;elenti, hogy e

szövetségben vaIó képviselette1 3§ak jogi szeméIs
/és az egyesütet/ bizhatja me8 a seekcsztáLyok kép-
viseLőit.
Bárdfalvi Tanás, i<ÖlÍm Sri : a =:g!: spori érdeke::
kivántuk védeni. l0 év után Lé:rejöoetett a szövet-
sé8l nen §zeretnénk, ha most oi3an -oze=é}yek sző'l--
nának bele a döntésekbe, akik e rögb1 sportot re=
ísmerik.
I]ardv LászLőz &z egJesiiletek ez alapszaUáll eze=
pontja ellen nem tettek kifogást alapitó saándék
ny i latkozatukban.
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Annak ellenére, hogJ ezt a nJi}atkozatot az zla:sza-
báIy-tervezet ísmeretében tették, ezáLtel autí-ti-
kusan átruházták a jogot a rögbi gzakosztál:,:e,.
Szavazásra javasolta; a vitás mondat te§el-€ töröIve?
A közgyüIés egyhangulag a vitatott pont alapezabály-
ban maradása mellett cöntött, a törlésre való ;avaslatot
elvet et t e.
i{ardy iÁszLő ezelx után a?, alapszaUáLyt elfcgadásra ja-
vasoLta és a közgyülés egyhangulag eLfogadia a }liagyar
Rö6bi §zövetség alapszabátyát és kimondta e szövetség
r:regalaku lását.
iiardv LászLó javaslatot tett a szövetgé§ éres tagdíjá-
T&r amelynek összege 5000 Ft/év. A két {onnan alakutt
e53es§let számára könnyítést javasolt: a Pécs Városi
Rögbi KLub 2000 !l-ot, a Dunaújvárosi Pög:i ],lub
35OC F"-ot fizegsen. A javaslatot a köz53ülés e8Jhan-
guLag elfogadta.
A páriolótagsági tagdij összegét magá::szeméL:lek szá-
nrára havi t0 Fi-os nrinimumban gzavazta, IBeg a közg3ü-
Lés eg3hangulag.
liardy LászLó isrrertet te az L99O. év- ::ölteó8vetés-
tervezet fő irányait. A tervezetünc .sak tagdijakre
alapoz, miveL jelenleg ez biztos.
Bevéte lek : 40. 00O Fi tagdi j , 6. OCC r ;álic tő tagi i.i; .
];iadás: I0.CCO i m,jk.;dási ,-islviie.: i-::-=í-elt,

20.OOC i:, bajnokság őszi icrdulő; íiak kölisé3-e:,
6.000 F| Magyar Kupa,

lC.OCO i.. nai.advány /arne'-: szac:a: an3agok .:ís:--
tésóre, propata:dála iori,i tható /.

A költségvetést a közgyülós eg5:ar:guLag elfogadta.
Á fegyelni szabáLyzat kialakitását és elíogadását 9
közgylLés a napirendrŐL Ievetie és eLnökségi hatás-
körbe adta.
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Az elnökség negválasztása előtt Dr. },{éc-o iészlő ís-
mertette a jelöttek névsorát, majd titkos sza:azássat
az elnökség tagjai egyenként ker;jltek ne3;álasztásra"
A közslljlés szavazatai alapján a l.-!ag3ar Rö3b: §zövet*
ség eInökségének tísztségviseLői :
EInök: iiardy iÁszLő
AleLnök: iiö:rröczi Béla
Főtitkár: ErdéIvi Sánd,or
Elnökségi tagck: Dr. i,iécs Lásztó

Horváth l.,ászló
Kostyál Gábor
Gacsal Jőzsef

Hardy LíszIó javaslatot tett a számvizsgáló bizottsá€
tagjaira:
tslnök: KostyáI Ferenc
Tagok: Haboczky ZsoLt

Jakab Tamás
A javasLatot a közgyüLés egyhangulag elfogad,ta.
* közgyüLés állást foglalt abban, ho53 a szövetség a-
nyagi helyzetétőL függően a i.egrövicebb ídőn be].üI a
válogatott keretet fet kett áII:-tari, a korosztáIyos
csapatokat a klubbok §zervezzél., rneg.
A nemzetközi rög.bi szövetséghez /Z=l/ való esatleko-
zás mellett a közglrjlés szándéknviletkozatot tett.
Ennek a technikai és sportdiplomácaei lebonyolitását
az elnökség hatáeköróbe utalüa.

ilrd, l99O. márcíus l5.
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