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Rögbi Szövetség 1 994

Ulésérő1
január 2] -i Elökségi

.]elen vannak: Perényi Szilvia OTSI-1 - meghívott
Jakab Tamás Szánnvízsgáló Bizottság
elnöke - meghívott
Habóczki Gusztáv elnö]<

Horváth László, Gyolcsos Ferenc, Gacsal
JÓzsef , Kardos Att_íla, T,ukács Csaba

elnöksógi taqok
reoteasa György Szövetségi Kapitány

' 'Tspán Ria tj-tkár:
Szőcs Eszter jkv vezeLő

rn*em jelent nreE:

Sz tudva Iirrre e l-nökség_i taq
Dr. i,iagy jőzsef OTStl

l,1agyarovics Gyula Játókvezetői Testület
vezetője, akik további meghívottak vol*
Lcl}!.

Habóczki Gusztáv:
lapítja, hogy az
tervezett napirend
vazássa1 elfogaclja

Köszönti a megjelenteket, és megá1-

elnökség határoza t,képes . Az ülésre
i pontokat a z eLnökség egyhangú 5za-

l,._,4§p irenci i_ pont :

Tspánné t,ájékcztatja aZ elvégzett ie.]_adatokró1 decem-

ber 23-Lő1 január 21-iq.
- El'cszerz(;c-lés rire,;l<öLése az l{S]-v,:1 a i,iagyar Rögbi

Szövetsé9 i 994 . óvi eCzőtábora j_ra Dunavarsányk;an -

- Közgyűlés jegyzőkönyvének végJeEesíLése, hj.telesíté-
§€l scksZCro§ítása és rnegkü].,jóse aZ érj ntetteknek.

- l.]Sl-né1 az ]..994. évi buiiapesti eclzőtábcrok (pálya,

öltözők, kcndi-Lerem, stb ) mcaren,Jelóse.



':ri<izések és a

kÜlfölrlikiuL:rzáscklliziosítisilah.:t'í],sé9eiláf.1-iJáÍl.
l ; t.c:l bc1,:i:rósc ,

( i, i i t,<ár e r'>sz,] ,,L1,1 ct, i,:ír,( L,Lc|,_t,,, d

.- l í^6z. a lap;án a
1-3vazetbc j cnt- i L,trrry'ciaJ,-,

|lliénii err};,én t ,,cá l 'l Í tott,: , )
összl:jekli esc

P bi ,rorít,ás mó<lczetai ró], ]eiretíjsér:ei rí;'

írási:an árte sí:i "

- -.i)nu5r l 5-1 C-i }:író"<4s",,is e]íkíszí,rés,:
-!L \

(.crogra,it, m'9:l1VCK, >,,,:, l,

kö i L:;é<_,vcLós

i; i zt-os í tís i

1 a klubokat

Dr.tnavarsányra

a - lvvé,;i í:s Ccccnberi pónzLárzárás,

- A, költségve[és-tervezet, ös szeál 1 í Lásáiioz j nf ornláció,<

besze rzése ( r,-püi ő;e;ye k, szílllodai árak, s-,b, ) , I\,z

€rőzlelrrökságiülésir.lLál':ozaEainakfigyelernl:evéte15-
ve1 móclcsí coti köl iégvet,és-tervezet e] kés zít,és,: ,

- Á11:-t,i tár,c9atás kérőlapok kitöltésc, kérvény

összeá] ] ítása, va'iaminE az 199,1 , évi szakn,ai, progratn

§

rile9kü]dásc az CTSil-nak-,

Az l991. ;anuár 27. i ( jelen) elnöl<sé9í ü,lés nreghívÓ-

inak, anya9ainak e]készítésel posiázása,

tjanuár 3C-i elzeké.ozés előkész_ítósc ( program, ne9hÍ-

vÓ}<, szakanya9ok, terein, stb,),

Esztergomnak 6 rö9bi }abcla kölcsőnaCása,

Decem'cer 11-i és Cecenrber 22-i elnökség i jegyzőköny-

vek elkészítí:se,
- Á,l1a;ni Számvevőszék

nez adats zoIEá}tatás
pénzúgyi-9a zdasági el 1eníjr zésé-

összeállítása 1990, 9l, 92 és

93 évekről,
Az AUDlToil Könyvvizsgáló KF'r, ( Székesf ehérvár, külső

szakértő bevonása a számvizsgáló }ízoLtság munkájába

december 11-i Köz9yűlési határozat nyornán) részére a

t/iagyar Rögbi Szövetség gazdálkodási anyagainak

összeáltítása, átadása,

- Végezetü1 ismerEeti, hogy a napi munka elvégzésében

komoly gcndot jelent a r,ázi telefonkönyv hiánya,

melyet Gacsa1 Úr - hivatkozva, hogy az sa3át tulaj-

dona magához vett, KészüL az Űj folyamatosan,

-z
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Gacsa} József:
A, Le]efonkönyv valóban
vetkező hét pénteki9 á

círnel<et, számo}<at,

vcna tkoz na k .

2. napjrendi pont:
Gacsal József tá jékoztatója az 1993 . novembertŐl

december 1.1*ig végzett f őt,itkári munká járó1 ,

L'overnber 2. z Talá lkazás Révész űrra1 (OTSH i,íernzetközi

Osztáylvezető )

Beszól9et,és Lochrnayer György úrra1 1993-
] aar'!-rli'l

biztosításről Kloss űrra1 beszélgetés.
tiaringey RöEbi K1 ub (ang<rl- ) túráirót

beszé}getés.
VI§TA ütazási Troda-Frekop Csaba (aCŐssá-

gok ) ( loc. Coo, *Ft kölcsön, december -11-
j fizetós, novernber IC-ón fizetések ) ,
meglátcaatta a Zöld SÓlymok, i1].etve az

Exiles csapaLát. Hote] Regina tartozás ü*

iemezés "

Orvosj Bizottság ülésén nen vett részt,
mert l,labócz],li Gusztávr:é űgy tájéi<oztatta,
hogy nem lesz.
Mag ya rors zág -Aus z tr ia S zéke s fehérvár
Edzőtábor iqérry Dunavarsányban
Tárgyal t a F]óra Panzióva]-, utána FTRA-

nak levél az osztrák mérkőzésről
Tárgyalás a vISTA Utazás i Ircdáva-]- pénzü*

gyi c1olgokról, tárgyalt Lukács úrral a

l,1ÜFÉu Szövetkezet képviselőjéve1 iro<iabú-

torckr:ói
i.]ovember 13; Erdélyi Lászlóva1 {könyve]ő) szerződés

meqkötóse - nem jött 1étre
Dr. Eakanek Györ,;y űrnak gyógyszerigény
1eadása

a sa ját, ja. l4egígéri, hogy a kö-
tadja belőle azokat a közérCekű
melyck a Rögbi Szövetsógre

}iovernber 3. :

du. :

licvember 7 .

t]ovember B. :

l,]overnber L2

tiovernber ] 3

i{ovember t5
l"]ovember 16

November l7

.!,

:,
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\'^lró r,h.fr- ] C P-z CTSl .ic9i Csztályán i]clnár i,iárLáná]

;árE, s.].jíL53;eL <Órt AJ AI,rl.sz,b_-rly

e]kószítósétrcz
Tal íl kc;,.o!i [-tc i ;.,i]ir&l c nla jcssJ-l
Sztt,iliv.,i :l rr,rávi--l tirrly:li E, ú]-.áv üry'ccn

i_.r-rkács Úrr.,, l, iáryyait ,17. iroc];L:útcrra'l
i<,t[)CSo L,lE,OJn

i,liiDl: :;1AF] -nak >,if i.z=tEü,i a tirLczásr;n-

k.:l t.

i'ár,;yali Z.tciler ickLor Úrra]
iic,l:,zrhr-'j,,,rí]l e ;iieZ?|K,.:L vj SSzitvétel=zLc,gll- j !v-

;yi<övr:tte1r,.-:9i':eszélés az Ausztrái iaag

í.ő t i Lkár i í:rte].i e,.:.let

T5rgyalás a VIS'IA Ui,azási Troiáva] és

l}rekop Csabáva l

Anyagok átac]ása ]jának

i.cve,li:cr
|'^. l r',.rr,

i,cve:n};cr

1,-

z'l

tectrrsber 3

Decine,be r

ticrváth Lász]ó:
- Zavar;;, acly a rö9bivel, ne;n tog i al kc zcLi t ,)L, ,neg

n,cllátc,9atni 1egal_ább ] k]_ubot

- A rcrt<]kívü].j Közgyűlósi,nár ek<cr kezdte etőkészí:e-
ni. A teteines acósság ü9yében csak akkor inculL e1,

lr,:i kcr ő seíTi kapot L f.izeiési 3 hónapi9 -

Gacsa1 .lózsef:
1,5 év kelletE ahhcz, irogy

rájöjjön, hogy rni neín jó.
belet,anul jcn a *runkába és

Cyolcsos Fcre,nc:
Újra visszaLéE az elműlt évi Ageni kiutazásra, tucorná-

Sá Szerinb eczőket várt,ak, a Francia Rö9bi Szövetség
hallani sem akart a VálogatottrÓl.

Habóczki Gusztáv és Gacsa1 József
A kiuEa zásra az cTst] kötÖtt cserealapon ( NernzetkÖzi

Csereegyezmény ) szerződést, aszEali t,en íszező
versenyzők helyeEt a Magyar RÖgbi Válogat,ottat
je}öl t,e .



Ilabóc zk i Cus z !áJ_:
Cacs.11 űrtó] szeretné tralial
tárgyaJ t az C'i'Sli-ban Révész
va],ami,nL ini hanqzcLt e]. a ríjLi

hogy konkrétan rrii t
Loctrinayer urakka1,

ri árbckcz]ctcn "

1,1f,

L !_ 
=L|\.l

Gy_91cscs l.-glenc;
Kórdósei a 92*es éveL érinti k

szerelést, kapotl- a Szövetség?

F]abóczki Gusz táv:
VideoanyaEot és 1CC 1abdát kaptunk az A,ngo1 Rőgbi Szö-
vetség t,Ő1 . ?.z oXFORDT KlubtÓ] a Zölc Sólymok kapott
a jírncéliot " A SzL\vetség kap a G].LEERT-t,Ő1 évi t5
labdát. Eri sto].ban az IRFE Kongresszuson kapott a

Szövetség 45 pár cipőt, ir,elyet átlag 3.0OO,-|i-os árcn
e_lac'lott a k]_uboknak.

Gacsa1 József:
Az Angolc}< k|l,Ldenek rnég lOC
rCt].tKarI
mtll]éxleL)

ér te}.:ez 1eten

1etL aciva, a pénz hivaia]_osan befizetve a Szövetségbe.
n]ásik része aján<tékba ntent e1 is]<o1áknak, k]_uboknak,
stb. , oe err:ő1 csak részben van j< j.inutatás.

llabóczkí Gusztáv;
Kifogásol;a az októj:er havi. te].efcnszámlákat,
ina9asak i4-t6 ezer }-orint.

Gacsaf .;"ózsef:

19en

|,iennyi 1abdát, és trienny-i

1abCát. Eeszámo1 az OT,Sij

e]-hangzottakró1 (rd.
F.,z a jánCékba kapott 1abCák egy része e}

rntézte, rnj.nd a hazai, mind a ](ülfölCi
i ] 1etően .

A napi üEyeket
te] cfonü9yekct

-akab ]'árnás:

|rő]v,:ti dz IXI[,Es prcbJémá;át, a kac;'eLL c5ai]at rniatLi
i:űni:et_őpcn'r,ok ügyében, Az e 1nöl<séq iigye 1;nébe a jánJ;a,
i}c,.J}, tal5n llcitl ór ]nnyiL cz, j szan]<ció, hoEy a

ktilfijlii rögbi vi 1ái;b;:n az Ii}i]L]a5 te 1;eserl 1e járasson
;ninket.

--B-
ffi
M

i
l

u)



C,rcs,a'. Józse5:
L]zt a i:a;ncksíyot
L::jy ilr''z',.\ t'lC:j,1

.. <!í,LrL. 1.1-Ll,,l) .

.)av;i=cl j3,
Ve.:j an aZ

í:l-aZ:lSCJí)

ij_i.'-,óczk i Ct,sz t.]l v :

\ <övet]<cző clnö.<sóli ülésre 7cz J:jy l<ompL_C,i,iSSZu;nCS

j..vasiato L ,lz t,,X ]LIli prcb,l_é.rril jiira \,,Cn.ttkczóan. §züksé9

v3n ráluk, nehc.,gy vissz,:'lép;e nei: a ba jnoksá9tói,

Ugyanez a véleménye, egyedü1

hogy hogyan, milyen market.in9.

íyy. Vó}e.i;ánye 5zerinL

a Tom }Ioward segÍ teEt,
tervet kész í t,sünk.

'il.-'lg Y

[)( ii

jí tszá,t v:9 i,;
!*..:icrgy.:;lt ,--k.

i:1 ] t.n riLe 1kén t- az cilév i

F:; rószc:;ülji.ir v.;1:itli

i_; .,: 1 tt l: k, :, á :,

[ó]c .<üiön

].szímű haiározat: |.z [XTLIS a Je] enleg i kiírás
szerint ;átsza vó9i9 a ba;noks,i9cE,

h i szcn annak i srrcrctóben nevezett
be . ?..z el nöksó9nek nincs joEa lne9 -

vá] tcztatni : jóváira9yctb ba;rtcki
ki írást. ]iójosításrő1 a köveLkezt
évadE,ú] ]<e;ü.l het sor ese!lc9,

Ferónvi Szilvier:
F.z angolck jelentős cé9ekné1 dcl9cznal<, de rnive1

"áiutazók" i.1a9yarorszír9cn, soiia nem ],esz kade Lt

csa[jabuk. Kadet,E csapat helyeEt a jánJ junk feI eczése-

ket, barátságcs mérkőzésetát. Ugyanakkor nem érti,
miért nem keressük rneg őret szponzor ü9yben, Egyik

olcalró1 engecjünk a bajnokságoE illetően, másik

o]dalról gróbáljunk bevételt szerezni. ltiérE nem ür

itt az elnökség tagjai közöEe a képviselőjük?

Gvolcsos Ferenc:
Három ízben ls el járE, ezügyben, nein vol tak vevő!<.

Gacsa1 József:
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Horváth Lász]_ó:

Az angol cégek círnlistájáérb .is tetemes összeget
ke-l]ett volna f ize t-ni, a l.Jagyaköveisé9en járt e1

eziigyben. §9yébkónt 1átott a Szövetségben 7-2 o1yan
szponzor felkérő j.eveiet, mely véleménye szerint nent

mcafelclő.

Gacsa] Józscf:
A 1eendő szponzorok ezL a 1evelet kérték

Habóczki Gusztáv:
A szponzorok inegbalálása és a velük való szerződéskö*
tés nagycn nehéz, hosszű munka. Igy alaku]_t ki, hogy

eiőbb tárgyi segítséget kaptunk (írógép, fénymásoló,
számítógép, fax).

Perér-rvi Szilvia i
A f őLitkári beszárrrclóhcz J<apcsolódóan javasol ja, hogy

ne kérjüit utólag számon a 1al;dákat és a klubok
1átogatásár seíTl, mert igen elfoglalt volt ebben az
idős za}<ban "

3 . napirenqi p§:n L :

Az adósságkeze}ós rész]etekben történíí törlesztéséhez
való írásos hczzájáru]ásck előterjesztése.

Fiabócz§. Gu s ztáv :. 
!

E]-Őterjeszti a VISTA, a SZÖVoi{ * i{cte1 Regine és a2

APEH (_1993. októberig megkérvényezett Tb. járulék)
hozzájáruJ.ását' a részletf ízetéshez. }iem tuactt nrég

megegyezni idő hiányában * az NSI-vel,
Dunavarsánnya 1 , Xohári Györggye]. ós trrekcp Csabáva]_ .

U9yancsak pőtol ja a iiögb i sporL I(FT. és a Gusztáv DT.

tart,:zásainak rész] etekben LörLénő inegf izetés6hez az
Íráscs ilczzá;áru].ást, _]'}9t',,.január 24*i<j átaCja a

- \.,\ _. !_
La LNú L llö^ -

I(éri , lrcgy a tartozásokra vcn.f tkczó anyagbÓl .1z

elnökség törölje a Társasház irocabér}etj díj 55.CCO,*
Ft- ját, va],arnint az Hnergovi11 RT l995. f ebruárra ütene*
zett 54.OCO,-it tartozását, merL ez móg december 31-
éve1 rendezve lcti..

e



Ij.:i-,í":czk j Cusz l_-iv :

C3s;:,,: [o9;.r jlí,_]|.,,ni, ',C.r! t;ii ','ln:-,.ellil,:,] i,-rlrv,-:rttr i

!:z:t,c:t3Í_,.,,.,-:;. |.z !_,f t1'_.. lleifi e;7,:,:iii-1 a\"Z 
" 

Lu'l .:1,1 ,;lt,_"

l-í,-r nlaA,,. '/1|-..,,,r :'rlj,] i..oz7]" C1 li'nzt. i..lí.lOnta órál,arr_ L!:L.- '-i.I:J\, lIv\J/

r3n!,]t,c jet f c91; ,L,lC7.),§, .) cc ;r:; r,:1 . _t 7 ]. lriunii 1jiva }

iá,i:--;ilE].i ,r. r],n,fr,,:cvill ] SzÖv:EsÓ;ct,- |,,?- ibtc,n,

r.,:!il á,nilora Lza',., órtl:kc, Sa,ii.i i i o,3i]-.

ópítíi.c; fí].rk . ii:_1 1 v.l ] ;i;ri t_ i),z,á,_il1--;,zrl': -

1:l:rv5ih t.iszl ó:
í r:',r|:)- .,zért 1eLL í:ii:e)yez
lzL í..;érte, ho,9y lrci7e 1csz

t,ai:ócz< j Gusztáv:
E,-i.lit, íli.nt barátsá9bó1 , ,tiosi_rntó] rizctrli <=] l -

-ie'!r.,,nt i,iz

í;Z =l llö,iVe aZ. i rcc, a

az ii n,:,rgt;vi

.j]c r L

1l -né1 .

.^,,rl nu-nc i:-ór.-n- -
-]y!l\-JvJ

]1i.]ccr L,u:]att,a .zt
Gya<or'lsijla1 a kat

;eicrtti, i,t.;9y sa;át
ho9y akkor va 1óban

LarLazásair}kat,, vagy

az clnöi< űr az elrröksé9.;e1?
tenL j ta ri:czás kiegyenl í tése azL
cé9énel< szá,ljlázctt. Döntsük €1,

ütemezés szerj,n L renc'iezzi;k-e
össze-vi ssza.

Labóczki Cusztáv: )

Az [nergcvi 1J tarlozás számlarendezéssel ( ] 991. évi
t,agdíj 1ett betuCva a tatLozás rejóben) }eLt
kiegyenJ ítve. IsmerteEi t,cvábbá, hca}, a 1itván és

német bírór utazási költsége nem szerepelt az eredeti
adóssá9 1 is tán Kéri, hogy a fizetési ütemezésbe

sürgősséggel vegye az elnökség elŐre a 72 -sCC,-
it viss zaf.ize E,ést, tjabóczki Gusztávnak, ínerE a pénzzel
valutában tart,ozik valakinek, de nincs számlája róla-



2. számű határozaL:

3. számű határozat: Az elnökség kéri, hogy a Számvizs-
gáló Bizottság nézzen utána az

utólag decemberben lekönyvelt szám-

] áknak.

Gacsa1 .]ózsef :

Ú9y érzi, hoEy az adósságkezelés-i, programban nem

műkóclik közre Sz tuclva lmre , aki pedi9 ennek egyik
f e] eiőse. l{em 1eheL elérni Lelef onon, neiTl jött e1 az

elnökségi űlósre.

] SI)an i'.aa:

;fi,*a*etés tervezcii }:evételi rcvatán az adósságok
nregf izetése szpon zori tárnogatásbó1 1ett betervezve -

A szponzori támogatásck kapcsán került sor a Magyar

Rögbi $zövetség és a Gusz|áv BT. közöt,L érvényben lévő
megállapodásra. Több hazzászólás és vita után a

megá1 1apoiást az
elnökség:

4. számú határozat:

a]-ábbíak t szeriilb módosította az

A reklámszerződésbő1 törlendő a

Gusztáv ET.-t illető kizárólagos*
sági jog. A t,lagyar Rögbi Szövetség
közveLlr:nü]- j_ntézhei,i a szerződés-
kótési. " IJgyanakkcr tör] encő a 6 .

pont , :ia,az a GuszLáv ET" f oríntban
megiratá::ozoii köLelezettsége.

-9

A két külföli
költsé9eit az
e-lőre vegye az

i ^onf,:J u rr

Lukács csaba

i bíró iúeutazásána]<
elnöl<sé9 s ürl.iősséE9e1

a ilós sá g t.ör.l es z tésbe n
nery

Gyolcsos Ferenc
t}orváth László

. Gacsa1 Jőzsef
Kardos Attila

,
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l].li-,ócz],l i :,,usz :,,-_l v

J

V i s:;z.i:ar\,e J7, .,.)é.;síi _'r;_,z.{:] ó:jr. : i_i i_ i t_{.ár í ri:tt !,i

;_ály.í]Z.]tL,t :i ,l]u,:,_"l!l33i_ ,.ccl:, * i,c:itr:i"*-i_j S.;Crt, :_1s

,;ü'lijrlfó:,: i}í)__o] nye-l ví1 űjsi;cil szii;iára, }:c(_y

.lcne:.zscr_,j i i-oi:át, k:resünk ríi3,J ]:; jut,= 1é,i el,] cn,í:ieri,

\Jjl-- ki liinl't:;! -^z öss::,::- ii.j,,jy-lf(;ílzj,:|,
''-_Ul,

Ii,l tá ri:lő;r,-:.l ,l Í.,, i rc,:litt i,i s Zian?-Cr ?.Z}rzC1r2,
|(] ] }'ir.,.n L:jg .

/ _ n;;_-i rcnj i .-r"nta,

A. ce cenber 22._i einöksé..3i. h:-.5 cCzaCCk ;iJ ap ján

,nóccsíLol! köl tséEV.t,őSi lerVl)zc: :(öz.,9yílJ_í:s cl íjLt,i

;óvái.a:9yása -

f[',,í,.,i,LF:{:

?e.rénvj SziIvia:
A .lea;oit, hivataics anyagck alaplárr a SzöVeiság i<Órt

aZ CTSIl_t,Ól 2.7oC.CCC,-i!-ot a ;ilŰ]_:öiósre, l . 3CC.Coa,,-

ii-ct .r 3portszai<ir,ai fclat,];itcl: ine,9valÓsítás:ira,
Sein,irj fé]e 9arancia nincs enn3k ieJ jesíEésére. Legjcbic

esi:tben 32 elniűlt óvi SzinLei,] számítilatunk Eáincaalásra
( c-c-a l rrri 

,1 l .i Á i:t \ :1a erre i.:cnkrét vá}aszt csak
\uvu ! lrrl._4!v LLl, u!

nrárciusban várhatun}c, a Löbbl spcrEá9gal ei;yüit"

Gacsa1 Józse t:
Véleménye szerint a FIRA nem aC semmit.

5.számú határozat: Az eJ-nöl<sé9 a kluL-ok tagdíját (i,]t

I. és NB II.) egységesen ]C-CCC,-
it-ban hatá cQzza meg. Az ű j klubokét
5 . COO, -F!-ban .
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KlADÁSC:(:

T. A}apvető rníiköc]és]. i<iaCá:oX:|..
norvátir Lász]§:
FrecLeasa Gyiir9y foglalkoztatása lrármas lílun]<al<örben

edzője, Szövetsó9 i I(apitány és( váloga [ottak
FejleszLési
ba kerü ]. a

Perénvi Sz-Llv.ia:
tlennyi iCőt igényel a Szövetségi
Fejlesztési Tiszt felaCat ellátása?
tudja*e ]_áLni a klubecizői munkáL.

Tiszt ) éves szinLen köze]- 1 millió it*

Szövetsé9nek. Ilo zzáérLéséL sen]<i nem

kérdőjelezi meg, azL sem, hogy a hármas munkakör

rnegfeIelŐ anyagi honoráriumot indoko1. Azonban Össze-

férhetetlennek tartja, hogy u9yanakkor havi 5,OCO, -

Fi-ért nevezett e9yútta1 a Zö]d Sólymok edző je is. p.Zon

a háro;n napon, amikor a j<lubedzést véEzi }át,ogathatná

a klubokat és segíthetnó szakmaj_ munkájukat,. Ez csak
eCzésidőben o1c',ható meg.

HabÓ?zki Gusztáv:
Váltalhat-e egyéb munkát a Szövetsé9i Kapitány, vagy

csak rögi:it nem válla]_hat?

trreotea, 5a .GvöIgy:
SzereLnó ponLosan tudni, hogy nri a hármas munkakörberl

a konkrét felacata, melyik poszb napi hány őra munkát

igénye1. Van egy munkaköri Leírása

i{api t ány és
Ezek me1].ett

a

e}

P.re*ot?asa GyÖrqy:
Összeá]lított rnagának egy munkarendet,
benne vanr belefér a klubedzós is-

Cvolcscs {e_rgncj
Ahány válcaa,;otL etlz(, volL , áZ mi nc,l a Zö]ci Sőlyrnck

e<iző je is volt egyben. I.]a f c.;J a].kozt";tásának anya9J

fecezeLét e}ő tucjuk teremteni, elegenoő, ilcgy ellássa
a vá}caaiotL eCzői, szöveLségi kapj tányi és

fejlesztési t,iszti fe.iadatokat.

amiben ninclen
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Lukácl Csaba:
Á] 1ítsunk össze e9y edzői bizoItsáEot, aki
rnegha Lárcszza a Szöve tsé9i Kapitóni,, és a re jleszLÓsi
Tiszt, f elada tát. [nnck birto!;ában döntsörr a Gliuri . A

feladatck meEoSztásána]< alapja: holt idényben a vjdók,
f őidőben a v_á}ogatoit plussz aZ eczőtáborok.
Iicalalkczni ke].]_ kadett, ,,,á],ogatoLta.l j s. A nrunkát

megosztani télerr-nyáron .

I]abóczki GuszLáv:
Javascl ja a bért, harmaCol,ni, a takást f elezni a

Szövetség és a Zöld Sólyinok j<özöti. Igy a Zöld SőlymcJ<

fizet havi l0.OCC,-rt bért (nett,ó) és havi 10.OCC,-.

F'L-o t, a la]<á sra .

6. számú határozat:
A i,.,lagyar Rö9bi Szövetsé9 havi 2O - COO, -ii bért ós

l^j -, i-n= ít-"l a aaa -Fl!V. vvv, !l
1-t ácl-rár']ol-i .nazzájárulást

preoLease György részére, Egyúttat hczzájáru1, hogy

havi 1C.CCC,-|| bér és 1C.Coo,-it 1aikáshczzájárulásért a

ZölC SóJ-Ymok eC,zőie j s legl,gn e9y}:en - A ]_é[retrozandó

eCzőbizottság á]_1íLscn össze részl,etes felaCattervet
és munkaköri 1eírást a Szövetségben }:cLöl L,encő hármas

poszL e}]átására.
Szavazás : eqy|rangű ICEii.

II. }]emzeLközi és hazai mórk,ő)ésct

J E: T7n r V^l,íaLI vL) !lV(.

Habóczki Gusztáv:
A Közgyűlési9 1emonCható A Francia t(övetségné1

tárgi..,alt, me9kep ju|,< az i Li. nűkör]ő ve9yr:svália}atok
c í nr j egyzóxé t ijrre val,ószínl,ileg aijnak szpollzoT.L

táincg.at,ási: (pl., I-]1DÍPITŐ RT-)- Azorikívü]- a

ki nt Letriőz.kocás ícelén €,jy klub 2 napra venr.]égiij 1át ja
_-.-!aL

a LJq}]Li LU| L .



r]crváth t.ászlő:
Csak o1yan pór-rzL szabac a részvéi:e],re fordíLani,
anelyeL iiiás cé]_ra Ilcm kaphaL nreg a Szövetség "

t,éte Lezzúk íe1 , ho,;y aZ oTSH nregac ja aZ erre a célra
kór:,c BoC.CCo,-Ft-őL. A fennmaracló össze9 akkor §ein

]chet ]<ö]csön.

Horv{th r,ísz ló é§__cv!]tcggs pe]:§_nc:

kifogásolják, hogy a szövetsé9 utólagos nevezése az

if i VE_re úgy ml.nt €l, hcgy aZ e] nök űr nem kérL,e ki
az elnöksé9 vélemányét. Ki volt köL,ve, lrogy az

idei_9_},enes e}nö}< nCn jelentkezhet és n€m vehet fe1

tcvábbi kölcsörröj<et. Ezt_ ő megSZe9te , ezérL tovább neln

bíznak benne. A rna.i eJ_nö}<sógi ülésnek kellett vo]na

dönten_i , vagy iiő hi ányában te}efonon megkérdezni az

el_nöksógi tagok á j_ láspont ját. i{j.n<ienf éle pénzügyi

kérdésben az eJ_nökség Cönt,"

Giu o]_cscs tr_erenc i

A Lycnban ,ninket vendégü1 1áLÓ klubot vissza kel1
hívrri. tzt j s p}ussz köl!Lségkérrt jelentkezik ma jc

va],amikor. Újient javasolja, hcay részvéte]_ünket a VE-

n tartsuk f tigEőben a l{özgyűlósi9, annak határozata
alap ján acl jurrk vé9}eges választ "

ljjlFóczki Gusztáv:
Az e]nöksó9 elnézésót
lniatt - nindei;yi_kü)<et

Gacsa j_ jőzsef.:

k_éri, 1rogy nem irívta - időhiány
a1 lc óFóqén

Ne hűzzui< a döntí-,st febrr-rárig

I,]énetcrs zá aror S Zá !:ará tsáqos rnérkőzés

jrásban ].lérc]e zzüii |iioE , ircgy ineddig monCh.etó 1e _ Döntés

a Rözgyíí lésen .



- 14

3. EF niérkőzés L jub.] iana
Pe réiryi szilvia összehozza a Lj tkárt
sport,Lág<_;aJ , mel y már volt ot,t (olcsó szá] lás
költségcsöitker:t"ós có1jábÓl) . A 1 ebonyo}ítás:
alatt (odaut,;rzás, szá.]_1ás, másnap mórj<íjzés,

v_i"sszautazás ) .

Lu]<ács Csaba
Cacsa1 JÓzsef
}:Oflrcl tll LatS Z lO

1. EB merközes_]]!§3€§§!
A 

"ér-azé= 
-*ErenCezését 6s a banket,tet vállalja a

rÁsr, ie az összes többi, kö}tség a Szövetséget
terheli . A jánJ a LoL ad o1csó szá1].ásra .

5. (Ets? } inórkőzés Eócs

7 . szárrű ha t_á razax:

A kölLsógcsö)<kent,és miatt a csapaL 1 nap alatt kiu-
tazi};, a ,.lórkőzés után haza jön.

Tat,i,]
l\]LL\

] éi s ?aké t elt§l t kiuta"-
zásko:: Sop::cnJ:an

Gyolcscs Ferenc
i]abóczki Gusz táv

olyan
, stb.
2 nap
, utána

Kongresszusck; €sctJ e9 1- 1 f.Ő , }ra az
CszLálya l*,eljes egószóberT vállalja a

ríemz§tköjii i.-arátsáqos rr,érkőzésgt_ SARCELL§S (r'na;

CXFCRD - i,,1ARATOl:.] R.rC ( G1] )

Kia;átllva foEadásra a magyar,kluboknak, cserealapon.

7 " ilacTl_?r_Köztársas49 i(u.pa

I{ia jánlva megrendezésre ( re]<1ánrlehetősé9ge1 ) a magyar
kiubcknak.

III. $portciiplorilici a , iieirrzetl<özi Kapcsc]atok relrdez]ré*:
tT.l,c i

*4. p,aní:, egyezik .t ]{i]{ülCöLL anyag9ai
1- j '-.': l J^ L: ^ ^l-\ t,\|_]_]_UtjLtjij\

1
_l

r
_f

FlRA es t F-.FD

Ulbli JrclTl ZctKCZ,],
L'.. lFc.l^öl.őr-

b



A IV,l5. ponLi§z

Perónyi Szi]via: a t;rnkönyv megjelentetéséhez kérjük a

Test_neve]"ési Egyetern, DI. lláCori László seqíLségót.
Egyóbként. is szüksó9es a testrrevelő tanár-j<6pzósbe
(Testnevelési EgyeLeln, ELTE, Lest_neve}és-egyszakos
főis]<o].á]<} beé;-,íteni a rögbi spcrtot.
A ténia gondozását Lu}lács Csaba e,]vá]ialt-a.

A TVl6. ponthoz_

Perénvi Szilvía:
A.z is]<olai rögbi bein<iít,ásához kérjüJ< a Dják Sportkör
^^^í+-A^.Á- l rí-^.- ..cnc:ozását_ Gacsat Jőzsef5U9 tL!>U\jtJu. P, L=l{ld Y'

elvá] ]_al La.

3"szánlű haLározat:
Az e}nökség egyhanqú}ag a fenLj !<iegószítések]<e]-

a i"iaEyar nögbi SzövetséE 1994. évi költsaégvetés*
Le;]vcze|éi- i,iözgyíltós eló tcr:jcszti "
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TV. E,;v_éb műköCós i k j adá sok

i{anr;súlyoznj" kívánjuk, hogy a

tc csak bizEcs anya3i fedezet
órvényes.

Az idő előreha] adottságára
el nökség az 5. (},1apszabály } és
pontokaL a köve Lkező , 1994.
ülésre halaszLja.

Az "Egyebe}<," napirenc'li pontbő1. a

- a január 3C-i e<lzői érLekez_let
az eclzőbizc;l*i,ság 1átrehozá:;ára
]_atát, ós az eii zí_,1< s2:avazássa_1

leuye.nck az e;]z jL: i zcttság ta9 je

köt Lsó9ve'.-és IV. f c jeze-,
( szponzor ) fügEv6nyében

va]_ó tekintettel ez
a 6. ( Egyebek ) napirend,i
január 29,i elnökségí

1egsürg'ősebbek:
t-,í-,-^_ , Vczet_őtpJ LLvl) lllLLJ

L,z 1-olrr,a -áa...- J ]JVe.S -

CörrLsé]l €1, hcgy kil(
i.
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az einöksé9,felheta]mazz"a Fio.rvát,h LászlŐt, n"n, a

Kii,i AlapíLó Cii,i rat ünnepól yes a.l áírásáva] , valamint
a kósőbbi ]{F]ii mórkőzések}<ei kal;csoiaLban SzponZor_

kér,it f ö_lkeresstl a7 órdi ilCTiil, ,rI][Rl"jÍ\L-t, és VeZe tői -

vel tárgya_ljcn 37, escL,leEcs szerzőa,,6skötés ügyében,

a köze]. jövőben sz|iksége s utánanézni ( tit,kár ) az eZ*

évben a magyar spcrLot és sportolókaL érj-ntő új

adóren<le}etekne}<, űgynrl nt- hír9k* szerint, :

a szponzorc]< álta1 rryújtott tárgyi támogatás (gé-

Pek, stb. ) után a SzöveLsógnek (kluboknak) adózni
ke11, ( ? )

- a nevezósi iíjal< után adózni ke]1, (?)

- a t,agsá9i oíjai< után ac]ózni keli, (?)
_ az edzői_ái:orokhoz nyújtotL jelentős állarni tárnoga_

tás után a sportolóknak egyénenkénL adózniuk kelI
/?\

Gyolcsos Ferenc a, FÁSE elnöke tájékoztatja a klubokat
és aZ elnökséget, hogy létrehozták aZ "Edzett Ifjúsá-
got a Rögbi sportta}" országos érvényíí Alapítványt, A

kuratóri.um e]"nöke Gyolcsos Ferenc.

Gacsa1 József erkészítette angliai
nielyet a Szővetségben bárki inegiekinthet
továbbílani az OTSIJ j_lleLékese Lochmayer

Perényi Szilvia: a kiküldetésen Gacsa1

terrriészetes, hogy a beszámclót j.s Ő

továbbít. ja .

utijelentését,
. Szeretnó azL
űr részére.

űr vett részt,
készíti el és

Az elnökségi rago1< tö}:bs zött kérdósére tlabóczki
Gusztáv elnök űr )<i jelenti, hogy nincs tudornása

további reniezeL.l,e n szánlláró1, se il1 a Szövet_ségberl l s€íTI

ná]a.

']:

r

O

tJ
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Az elnökségi ülés eddi9 megtárgyalt napiren<li

va1 kapcsolatban ( különös tekintettel a

témákra) több hozzászólás és vita után az el
alábbi határczatot hozta:

C {, l* J-
.\ü.?. §YJu.-.

szocs ilszter
-i 1.1r \t47

I l\ v . v U!.

pontjai*
pén züEyi

nöksé9 az

9. szántú határozat:

Az elnökség a mai naptól korl áLozza az elnök jogköréL.

Az elnök űr a L{agyar Rögbi Szövetség nevében, áZ

elnökség jóváhagyása nélkü1 semmiféIe kölcsönt nem

vehet föl és semmiféle o}yan szerzőciésL nem Írhat alá,
i-lreJ_ynek kiadási vonzata 1ehet t &Z alapvető működésen

túi, az elnökség áitar jóváhagyott. költségvetési
fe]_téte}ek alap ján.

ldl L(JZ,\Uu_L^
T c L,Tn

Gyolcsos Perenc
llorváth László
Lukács csaba
Gacsa1 József

Habóczki GuszLáv

Kardos Att.i}a idtiközben el távozot-t.

l{inf .

1Span
t,i

R..i- a

tkár

3

0'9.,
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