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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Magyar Rögbi Szövetség 2003. 04. 10-én megtartott elnökségi üléséről. 

 

 

Jelen vannak: Fehérvári Tamás elnök 

            dr. Magyarovics Gyula alelnök  

                       Neuzer András elnökségi tag 

                       Tóth Sándor elnökségi tag 

                       Kasnyik János Felügyelő Bizottság elnöke 

                       Ispán Lászlóné főtitkár 

            Horváth Istvánné jegyzőkönyvvezető 

 

Fehérvári Tamás 

Köszöntöm a jelenlévőket, az ülést az írásban megküldött napirendi pontok ismertetésével 

kezdem.  

 

1. A Szövetség tavaszi versenyidőszakának áttekintése, különös tekintettel vállalt 

nemzetközi kötelezettségeinkre. (Fehérvári Tamás) 

2. A 2002. év gazdálkodásának, pályázatainak elszámolásának szóbeli ismertetése. 

(Ispán Lászlóné) 

3. A 2003. év pénzügyi tervének szóbeli ismertetése, tájékoztatás benyújtott 

pályázatainkról. (Ispán Lászlóné) 

4. Egyebek 

- a 7-es válogatott edzői, szövetségi kapitányi helyzetének megvitatása 

- a Szentesi VSC beadványa az NB I. – NB II. csapatok fel- és lejátszásával 

kapcsolatban 

- Tájékoztató az április 4-5-én rendezett IRB Kongresszusról 

- még felmerülő egyéb tájékoztatások 

 

Szeretném kérni, hogy az ülést a 2. és 3. pont megtárgyalásával kezdjük. Aki az ismertetett 

napirendet a sorrendiség felcserélésével elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Szavazás: 

   igen: 4   nem: -  tartózkodott: -  

Megállapítom, hogy az elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

Megkérem Ispán Lászlónét, hogy a 2-es és 3-as pontokhoz szóbeli kiegészítést tegyen. 

 

Ispán Lászlóné 

Az ülés előtt kiosztottam az igen részletes írásos anyagot, ezért szóbeli kiegészítést nem 

kívánok tenni. 

 

Neuzer András 

Mivel most kaptuk meg az írásos anyagot, ezért javaslom, hogy erről a két pontról most ne 

szavazzunk, hanem mindenki tanulmányozza azt át és a közgyűlés előtt tartsunk még egy 

elnökségi ülést, ahol döntünk ezekről. 
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Fehérvári Tamás 

Javaslom, hogy április 25-én délután 17.00 órai kezdéssel Esztergomban tartsuk meg az 

elnökségi ülést, ahol a 2. és 3. napirendi pontokat megtárgyaljuk, és ott hozunk ezzel  

kapcsolatban határozatot, amit majd a Közgyűlés elé terjesztünk. Addigra megkapjuk a 

közhasznú jelentést is. Kérek mindenki, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait küldje el. Az összehasonlító táblázatot jövő hét közepéig mindenkinek elküldjük a 

pénzügyi beszámolóhoz.  

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  

 

Szavazás:   

igen: 4  nem: -   tartózkodott: - 

 

 

1/2003. sz. Elnökségi határozat 

Az elnökség a 2. és 3. napirendi pont megtárgyalását az  április 25-én Esztergomban 

megtartandó elnökségi ülésre elnapolta.  

 

Következő napirendi pont a Szövetség tavaszi versenyidőszakának áttekintése, különös 

tekintettel vállalt nemzetközi kötelezettségeinkre. 

 

Ispán Lászlóné 

Április 25-26-27-én Esztergomban tartjuk a felnőtt és U-20-as magyar válogatott EB selejtező 

mérkőzéseit, valamint a Diákolimpia 2. területi döntőit.  

Az összes iskola megkapta az iskolai rögbi oktatóktól, a szövetségtől, hogy az Országos  

Diákolimpia Döntőt június végére tesszük Siófokra. De közben megírtam a GYISM Mobilitás 

pályázatát 3,6 millió forintot lekérve, féltem viszont, ha nem kapjuk meg, mivel ez félig-

meddig szabadidős téma, de szerintem nem zavarja egymást a kettő. Mert attól, hogy mi azt 

mondjuk, hogy ott van a sporttábor és a mellé még odatesszük a Diákolimpia döntőt, az nem 

üti egymást a kettő. Tehát a 2. területi döntőt Esztergomban tartanánk, az országos döntő 

pedig június 28-29-én délelőtt Siófokon lenne. Nem biztos, hogy megkapjuk ezt a nagy 

összeget, de a pályázat végére beleírtam, hogy a pályázat elbírálásának függvényében a 

résztvevők létszáma és az igénybevett napok száma fog alakulni.  

 

Neuzer András 

Kérném, hogy az óvodások és általános iskolák váltófutó versenyét hozzuk előbbre. 

 

Ispán Lászlóné 

Ez megoldható, 15,20-kor van vége a mérkőzésnek, 15,30-kor lenne a váltófutás, 15,45-kor a 

díjátadó ünnepség.  

 

Az U-18-as válogatott Ausztriába megy, három mérkőzést játszik. Az itt ismertetett összegek 

valós, - repülőjegy árakkal, szállodai árakkal igazolt -  kiadásokat tartalmaz.  

Május 10-én  megy Moldáviába a felnőtt válogatott.  

Május 14-18. Zánkán edzőtáborozik az U-17 válogatott.  

Sajnos nem nagyon tudunk ilyen rendezvényeket bevállalni, mert rendezésre összesen 250 

fontot kapunk a FIRA-tól, de nekünk a magyar válogatott költségét ki kell állnunk, ami 

700.000.- Ft-os nagyságrendű, tehát jobban jár az, aki utazik és nem rendez.  

Május 23-án utazik a 7-es válogatott Prágába.  



 3 

Ha az U-20 megnyeri ezt a két meccsét áprilisban, akkor ki kell menniük Romániába június 

13-tól 19-ig. Ebben a csoportban Románia, Moldávia, Csehország van rajtunk kívül. Az első 

helyezett kikerül a 2004. évi VB-re.  

Ha a pályázatunkat aláírják, akkor május 24-től 29-ig balatoni tábor, ha nem, akkor csak 27-

29-ig a gyerekeknek és a 7-es válogatottnak.  

Közben folyik a bajnokság. 

Augusztus 1. a 2004 évi IRB pályázat elkészítése és útjára inditása. 

  

 

dr. Magyarovics Gyula 

Rendezvényünkre, ami tavaly is nagyon sikeres volt, júniusban hívnánk meg a IRB 

képviselőit, valamint a FIRA elnökét és főtitkárát. Nemzetközi szinten nagyon magasra 

értékelik a MRGSZ munkáját, 90 ország közül kiemelték rajtunk kívül még Ausztriát, 

Szlovéniát. Jó lenne, ha ezt a megítélést erősíteni tudnánk. Sajnos a támogatásokat hosszú 

távon meg fogják szüntetni, egy átrendeződés lesz, arra törekednek, hogy a professzionális 

nagy nemzetek kevesebb, a kis fejlődő országok nagyobb támogatást kapjanak. Véleményem 

szerint a pénzek elosztásnál figyelembe fogják venni azokat, akik eredményesebbek, jobb 

teljesítményt nyújtanak. Ezért is lenne jó, ha az U-20 ki tudna utazni Romániába és ott jól 

szerepelne. Ez a jövőbeni pályázatainknál meg fog térülni. Nemzetközi szinten jó lenne, ha 

folyamatosan tudná mutatni magát Magyarország.  

Soha még ilyen gazdag, színvonalas tavaszi programunk nem volt, mint ami elé nézünk. Ez 

igen nagy felelősséget, és óriási munkát jelent a szövetség tisztségviselői számára Nagyobb 

feladatot fog hárulni a FIRA és a nemzetközi játékvezetőkkel való kapcsolattartásban, és a 

szervezés kapcsán. 

A júniusi rendezvénnyel kapcsolatban bár nem mi vagyunk a főrendezők, de tudjuk már az 

előző évi tapasztalatok alapján, hogy azzá fogunk válni, mert nem hagyhatjuk magukra a 

szervező gárdát. 

 

Fehérvári Tamás 

Mit szólnátok ahhoz, ha az esztergomi vagy a siófoki versenyekről csináltatnánk egy 5-10 

perces videó anyagot, amit a pályázathoz mellékelnénk? 

 

Neuzer András 

Véleményem szerint nem videó anyagot, hanem CD-re készített anyagot kellene készíteni, 

ami nem több egy-másfél percnél, mert a videót nem fogják megnézni. 

 

dr. Magyarovics Gyula 

A pályázathoz média anyagot kérnek, ami lehet fotó is, videó anyag, vagy CD. Meg lehet 

kérni Elek Sándort, vagy a helyi médiát, hogy készítsen vágóképeket, ami alá szöveget kell 

írnunk. Így megnyitó ünnepséget is meg kell szervezni, valamint, hogy a pálya rendben 

legyen, gyerekek, versenyzők, csapatok megfelelő öltözetben szerepeljenek. Elkészülne a 

videó anyag megvágva, alá magyar és angol nyelvű szöveg készülhetne. Ezt CD-re írva ki 

lehetne küldeni a pályázati anyaghoz.  

 

Fehérvári Tamás 

Én vállalom ennek a megszervezését, elkészíttetését.   

 

2/2003. sz. Elnökségi határozat 

Az elnökség tudomásul vette a Szövetség tavaszi versenyidőszakának áttekintését és a 

nemzetközi kötelezettségeit. 
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Egyebek 

A 7-es válogatott edzői, szövetségi kapitányi helyzetének megvitatása. 

A 7-es válogatott szövetségi kapitányának lemondó levelét megkaptuk. A 7-es válogatottal 

kapcsolatban Túri Páltól és Gyolcsos Ferenctől írásbeli állásfoglalást kaptunk.  

 

Ispán Lászlóné 

Túri Pál levelének lényege, hogy az elnökségnek el kell döntenie, hogy akarjuk-e  7-es 

válogatatt felfejleszteni a 15-öshöz hasonlóan, mert ez a jövő útja, mert valószínű, hogy ez 

megy az olimpiára. Javaslom az elnökségnek, hogy hagyjuk meg kupát a 7-esnek, és meg 

kellene hagyni Túri Palit vezetőnek, mert precíz, megbízható munkaerő, de edzőt kell 

választani. Egyetlen hozzáértő edző lenne, Sujogán Károly, akivel felvettük a kapcsolatot, 

megfelelő anyagiak mellett elvállalná.  

 

dr. Magyarovics Gyula 

Túri Pál levelében leírtakkal egyetértek, a 7-est megfelelő szintre szeretné emelni, stratégiai 

döntést vár, hogy mi akarjuk-e ezt, azaz tudunk-e ehhez megfelelő forrást biztosítani.  

 

Neuzer András 

Megfelelő embernek tartom Túri Pált szövetségi kapitánynak, javasolhatunk edzőt, de az ő 

feladata edzőt választani a csapat mellé. A költség hátteret kell a szövetségnek biztosítani.  

 

Fehérvári Tamás 

Aki egyetért Túri Pál szövetségi kapitánynak való felkérésében, és abban, hogy javasoljuk 

neki Sujogán Károlyt edzőnek, de a végső döntést rábízzuk, az kézfeltartással szavazzon: 

 

Szavazás: 

   igen: 4   nem:-  tartózkodott: - 

 

 

3/2003. sz. Elnökségi határozat 

Az elnökségi tagok közös megegyezése alapján felkérik 7-es válogatott szövetségi 

kapitányának Túri Pált, ő jelölje ki az edzőt. Az elnökség javasolja edzőnek Sujogán 

Károlyt. 

 

Következő: a Szentesi VSC beadványa az NB I. – NB II. csapatok fel- és lejátszásával 

kapcsolatban 

 

Gyolcsos Ferenc írásban küldte el a felvetéssel kapcsolatban javaslatát, miszerint az 

érvényben lévő versenykiírás alapján el kell utasítani a Szentes VSC beadványát. A kiírás 

megváltoztatásáról csak a bajnokság befejezése után, augusztusban lehet tárgyalni. Aki ezzel 

a javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 

 

Szavazás:     

igen: 4   nem:-  tartózkodott: - 

 

4/2003. sz. Elnökségi határozat 

Az elnökség megvizsgálta a Szentes VSC beadványát, azt elutasítja, mivel az érvényben 

lévő versenykiírás szerint folyik tovább a bajnokság.  
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Ispán Lászlóné 

- Az IRB Kongresszusról szóló tájékoztatót írásban mindenki megkapta, ahhoz 

további szóbeli kiegészítést nem kívánok adni. 

- A Zalaegerszeg felfüggesztette játékjogát, mivel nincs elég játékosuk. 

- A kiküldött tájékoztató, vagyis a Nemzeti Sportszövetség előírása szerint 

minden versenyzőnek ki kell váltani a versenyengedélyét, ez egy kártya 

melyben sportorvosi vélemény és fénykép kell. Ez nagyon fontos, mert enélkül 

senki sem indulhat el a versenyeken. Ismételten körlevélben erre felhívjuk a 

csapatok vezetőinek a figyelmét. Ezt vissza kell küldenetek ide 800 Ft. 

kíséretében. A működési támogatást nem kapjuk meg, amíg a szövetség ezeket 

be nem nyújtja.  

- A szakmai beszámolóhoz minden elnökségi tagtól egy fél oldalas értékelő 

összefoglalót kérnék a folyó munkáról. 

 

dr. Magyarovics Gyula 

Úgy érzem, hogy súlyos kommunikációs hibák vannak itt a szövetségben, amit szeretnék, 

hogy megszűnnének és mindenki azzal foglalkozna, ami az ő dolga. Legutóbbi probléma, 

hogy meghívjuk-e Jánosi Györgyöt, vagy ne hívjuk meg, vagy hova hívjuk meg. 

A Magyar Rögbi Szövetség rendezvényeire a szövetség hívja meg a protokolláris vendégeket, 

nem a rendező hívja meg, hanem a szövetség. Esztergom helyett mi Siófokra szerettük volna 

meghívni, mert oda hívnánk meg a Nemzetközi Rögbi Szövetség prominens képviselőit. Ez 

igen sokat jelentene a szövetség, a sportág jövőjét tekintve. 

 

Neuzer András 

Akkor ez azt jelenti, hogy én foglalkozzam a válogatott felkészítésével, a többit pedig intézze 

a szövetség a válogatott mérkőzésekkel kapcsolatban. 

Úgy gondolom, hogy ez a felvetés említésre sem méltó, mert Koller Józsiék találkoztak egy 

társaságban Jánosi Györggyel, beszéltek a rögbiről, hogy tudjon róla, hogy van rögbi, ami 

szerintem jó. Beszéltek arról, hogy Esztergomban lesz válogatott meccs. Jánosi azt mondta, 

hogy akkor megnézi, hiszen akkor lesz Esztergomban a Tittmann úrnál. Erre mondták azt, 

hogy persze jöjjön ki. Ezután Józsi felhívta a szövetségben Riát és megkérdezte, hogy 

probléma-e, ha Jánosi a rendezvény díszvendége lenne? Csak arról volt szó, hogy eljönne a 

mérkőzésre. Nem volt szándékomban szervezkedni senki helyett és nem is fogok.  

 

Ispán Lászlóné 

Koller József felhívott, hogy várjatok a meghívóval, mert lehet, hogy  a Jánosi lesz a 

fővédnökünk. Erre én azt mondtam, hogy ő várjon, mert itt van még a gépben a levél, ami már 

egy hónappal ezelőtt megíratódott Jánosi úr részére. Fehérvári úr szeretné ezt a levelet 

személyesen átadni a miniszter úrnak, hogy a siófoki rendezvénynek legyen a fővédnöke. 

Csak arra vártunk, hogy a Siófok ingyen oda adja-e a stadiont, vagy sem. Azt kell csak 

eldönteni, hogy ide hívjuk, vagy oda.  

 

Neuzer András 

Véleményem szerint eddig sem és ezután sem lesz sehol olyan színvonalú rendezvény, mint 

amilyen az esztergomi. Azt gondolom, hogy az ilyen fajta társadalmi munkában végzett 

tevékenységet inkább köszönjük meg, mint hogy elkezdjük bírálni. És szerintem elég kevesen 

vagyunk ahhoz, hogy mindenki csak a hatáskörén belül végezze el a munkát. 
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Fehérvári Tamás 

Azt gondolom, hogy Kollár a rögbi érdekeit szolgálja. Nekem semmiféle emberi aggályt nem 

okozott a dolog. Egyetlen egy kellemetlen dolog volt, hogy mi már elkezdtünk puhatolózni, 

hogy nyárra megszerezzük Jánosit fővédnöknek. Természetesen, ha tudok az esztergomi 

lehetőségről, természetesen azt is jó ötletnek tartottam volna és elkezdtünk volna az irányba is 

nyomulni, persze igény szerint. Ott volt egy kis technikai bökkenő, hogy ennek a szervezését 

későn tudtam meg, mert ha időben értesülök erről, akkor azt kezdtük volna szervezni. 

Megírtuk volna, hogy ebben az évben ez a két nagy esemény van, tisztelettel fogadnánk 

bármelyiken való fővédnökségét. Az elnökség nevében írjuk meg a levelet, írjuk alá és 

küldjük el, akár mindkettőre is.  

Amennyiben több észrevétel, kérdés, javaslat nincs, akkor a mai elnökségi ülést bezárom.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

         

                 Fehérvári Tamás sk. 

levezető elnök 

 

 

Jegyzőkönyvet vezette: 

 

     

     Horváth Istvánné sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


