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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült a Magyar Rögbi Szövetség 2003, április 25.-én megtartott, kihelyezett      

Elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: Fehérvári Tamás elnök, Dr Magyarovics Gyula alelnök, Neuzer  

                        András,Gyolcsos Ferenc elnökségi tagok, Kasnyik János a Felügyelő 

                        Bizottság elnöke, Ispán Lászlóné főtitkár, jegyzőkönyv vezető 

 

Fehérvári Tamás megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A beterjesztett napirendi 

pontokat a jelenlévők elfogadták. Egyhangúlag elfogadták a napirendi pontok 

tárgyalási sorrendjének cseréjét, a 6/2003. sz. (04.25.) Elnökségi Határozattal. 
 

Az 5/2003. sz. (04.23.) Elnökségi Határozattal az Elnökség egyhangúlag megbízta 

Jakab Tamást a Jelölő Bizottság elnöki tisztjének ellátásával. Felkérte, hogy a Jelölő 

Bizottsági tagot(-kat) Ő kérje fel. A Bizottság felállítására az Elnökség létszáma 

kiegészítése céljából volt szükség. 

 

1. napirendi pont. 

 

A Közhasznúsági jelentés elfogadása, annak részenként a számviteli törvény 

szerinti beszámoló (mérleg) elfogadása. 

 

Kasnyik János az írásos előterjesztést szóban kiegészítette. A szövetség könyvelői a 

Közhasznúsági jelentést kivéve, feldolgozták az anyagot. Ez utóbbit az idén is a 

Kasnyik és Társa könyvelői készítették el. 

A tartalmi kérdéseket azzal egészítette ki, hogy a 9 millió veszteség abból adódott, 

hogy a 2001 év végén érkezett támogatások legnagyobb része el lett költve 2002-ben. 

Javasolta, hogy a Szövetség egyeztessen adatokat az APEH-el, mert elképzelhető, 

hogy túlfizetésünk van. Javasolta a beszámoló elfogadását az Elnökségnek, és 

javasolja ezt a kluboknak is. 

 

7/2003.sz. (04.25.) Elnökségi Határozat: 

 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja és elfogadásra javasolja a kluboknak a 2002 

évi Közhasznúsági jelentést és a mérleget. 

 

 

2. napirendi pont 

 

A Felügyelő Bizottság beszámolója. 

Kasnyik János az írásos beszámolót kiegészítette. 



 

 

A harmadik felügyelő bizottsági taggal kapcsolatban Ispánné elmondta, hogy Jakab 

Tamás az év folyamán többször is volt a Szövetségben, és folyamatosan tájékozódott a 

szövetség gazdálkodásáról. 

Az Elnökség a beszámolót tudomásul vette. 

 

 

3. napirendi pont 

 

A Szövetség 2002 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló. 

 

Ispán lászlóné nem kívánta kiegészíteni a véleménye szerint eléggé részletes írásos 

beszámolót. 

Neuzer András a beszámolóval kapcsolatban elmondotta, hogy jelentős összeget 

fordítunk az iskolai rögbi oktatásra. Ugyanakkor félő, hogy a 15-ös rögbi ebből nem 

fog megfelelően profitálni. 

Ki kell valamilyen rendszert találni, hogy ezekből a csapatokból a bajnokságban is 

elinduljon néhány. 

8/2003.sz.(04.25.) Elnökségi Határozat: 

A következő elnökségi ülésen külön napirendi pontként szerepeljen ez a felvetés. 

Az elképzelés kereteit Neuzer András megadja, az anyagot elkészíti Dr Magyarovics 

Gyula, Gyolcsos Ferenc és Ispán Lászlóné. Határidő: Július 30.  Egyhangú. 

 

9/2003.sz (04.25.) Elnökségi Határozat: 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, és elfogadásra javasolja a kluboknak a Szövetség 

2002 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

4. napirendi pont 

 

A 2003 évi pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása. 

 

Neuzer András módosító javaslatai a következők voltak: 

- a felnőtt válogatott edzői feladatainak ellátására ismét felkérte Suiogan Károlyt is. 

- javasolta a 15-ös felnőtt válogatott edzői bérének eredetileg beállított 60e. Ft-ot 

120e.Ft-al megemelni 

- javasolta az „év rögbi játékosa” megtisztelő cím mellé 2002 évtől (2003 évi 

kifizetés), egy maradandó tiszteletdíj beállítását 60e. Ft értékkel. Ezt a saját 

(NEUZER KFT) éves támogatása terhére az elkövetkezendő években is javasolja 

tervezni a költségvetésben. 

- Hosszasan fejtegette az iskolai rögbi oktatásra vonatkozó reform elképzeléseit. 

Ennek lényege, hogy a fejlődés ma már megkívánja, hogy a 7-es rögbi 

Diákolimpiai Bajnokságot kiegészítve, a diák csapatok 15-ös rögbiben is részt 

vegyenek a Bajnokságban. A Klubok Bajnoksága csak ezen az úton lesz 

folyamatosan bővülővé tehető. Az itt felmerülő plussz költségeket (játékvezetői 

díjak, a csapatok utaztatási költségei), az iskolai rögbi tornára beállított főösszeg 

átcsoportosításával lehet megoldani. A felvetést az Elnökség a soron következő 

ülésén külön napirendként tárgyalja. 



 

 

- Ugyan csak kérte annak megvizsgálását, hogy egy iskolai rögbi oktató hány 

csoporttal tud foglalkozni szakmailag hatékonyan térben és időben, a „mini”-től a 

junior korosztályig. Javasolt bekérni az edzés időpontokat, hogy az ellenőrizhető 

legyen. 

 

Fenti módosításokat az Elnökség elfogadta és ennek alapján csoportosította át a 

költségvetési tervezetet. 

 

10/2003.sz.(04.25.) Elnökségi Határozat. 

 

Az Elnökség a fentek alapján módosított  2003 évi költségvetés tervezetet 

egyhangúan elfogadja és elfogadásra javasolja a Kluboknak. 

 

11/2003.sz. (05.12) Elnökségi Határozat (telefonon e-mailen): 

 

Az Elnökség a Magyar Rögbi Szövetség 2002 évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja és elfogadásra javasolja a Kluboknak. 

 

 

Az Elnökség a Közgyűlés kiírt időpontját 2003. május 23.-án 16 órában állapította 

meg. Határozat képtelenség esetén az új időpont 2003. május 27. 16 óra. 

 

 

 

Fehérvári Tamás sk      Ispán Lászlóné sk 

     levezető elnök        jegyzőkönyv vezető 

 

 

Esztergom, 2003 április 25. 

 

 

 


