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Jegyzőkönyv 

Készült a 2004. 02. 11-én megtartott Magyar Rögbi Szövetség elnökségi 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Fehérvári Tamás elnök, Dr.Magyarovics Gyula alelnök, Gyolcsos 

Ferenc, Tóth Sándor, Mézes Bálint, Priskin Csaba,  Neuzer András, Vida-Szücs 

Lajos elnökségi tagok, Kasnyik János az FB. vezetője, Turi Pál 7-es 

szöv.kapitány, Ispán Lászlóné főtitkár, Horváth Istvánné jegyzk.vezető 

 

Fehérvári Tamás: köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy az 

elnökségi ülés határozatképes.  

Az írásban kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban módosító indítvánnyal 

szeretnék élni, vegyük első és második napirendi pontnak a Tájékoztatás a 

Szövetség 2003. évi gazdálkodásáról és Előzetes 2004. évi pénzügyi terv 

megvitatása, ezen belül a válogatottak 2004. évi programjának ismertetése. Aki 

a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon: 

 

Szavazás:  igen: 7  nem: -   tartózkodott: - 

 

Aki a módosított napirendet elfogadja, kérem szavazzon: 

 

Szavazás:  igen: 7  nem: -   tartózkodott: - 

 

1./ Napirendi pont: Tájékoztatás a Szövetség 2003. évi gazdálkodásáról. 

 

Fehérvári Tamás: A tájékoztatást írásban mindenki megkapta, kérdezem, hogy 

ezzel kapcsolatban kérdések, észrevételek vannak-e.  

Amennyiben nincs, megkérem Kasnyik János urat, hogy néhány szót szóljon.  

 

Kasnyik János: azt kérném, hogy a 2003. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatót 

ne most, hanem a következő elnökségi ülésen fogadja el az elnökség, amikorra 

elkészül a közhasznú jelentés is, azzal együtt, hiszen a kettő összekapcsolódik.  

A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban csak annyit, hogy nagyon pontos, 

precíz, részletes. Némi adóvisszatérítés jár, ezt a könyvelés rendezi. Itt csak arra 

hívom fel a figyelmet, hogy ez a második év, hogy veszteséggel zárt a 

szövetség, ami jelentkezik majd a közhasznúsági jelentésben. Kötelezettsége 

nincs a szövetségnek, a folyamatos működés biztosított. 

 

Dr.Magyarovics Gyula: Tavaly volt egy közel 8 milliós vagyonvesztés, idén 2 

milliónál nagyobb vagyonvesztés, és van 500.000 tartalék. Ha a költségvetésünk 

az idén nem lesz egy hihetetlenül megszorító költségvetés, akkor a 

vagyonvesztés effektív kifizetetlen kintlévőségekben fog az év végére 

jelentkezni. Figyelembe kell venni, hogy ez a tendencia nem folytatható tovább.  
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Tóth Sándor: Egyetértek a Gyulával, vannak olyan tételek itt, amit vastagon 

csökkenteni kell.  

 

Ispán Lászlóné: A saját pénzünket költöttük el, nem idegen pénzt, de azt 

mondják, hogy ezt a törvény nem engedi. A részletes analitikát mindenki 

megkapta, valamint mellé a tavalyi költségvetési tervet. Megjegyzem, hogy nem 

fog fokozódni, mert csak addig rendezünk bármit is, amíg nincs kifizetetlen 

számlánk.  

 

Fehérvári Tamás: Kasnyik úr kérésére az első napirendi ponttal kapcsolatban a 

szavazást elhalasztom a következő elnökségi ülésre, ahol a közhasznú jelentést 

is megbeszéljük.  

 

2./ Napirendi pont: 2004. évi pénzügyi terv megvitatása, ezen belül a 

válogatottak 2004. évi programjának ismertetése. 

 

Fehérvári Tamás: a kiosztott táblázatból jól látható, hogy a tény és a tervezett 

adatok hogyan viszonyulnak egymáshoz. A két legfontosabb adat a bevétel: 

23.893.456.- Ft, és a kiadás, mely 33.852.600.- Ft. Ez a tervezet úgy gondolom 

nem elfogadható, mert 10 millió forint hiányt mutat. Ez a hiány elsősorban a 

támogatások csökkentéséből adódik. Holnap fogok még egy utolsó tárgyalást 

folytatni a támogatások növelésére, amennyiben nem kapunk, a közgyűlésnek 

kell eldönteni, hogyan tovább. Most tőletek várom a javaslatokat, hogyan 

tudnánk megtakarításokat elérni.  

 

Tóth Sándor: kérdésem, hogy az U-18 utánpótlás EB-vel kapcsolatban, hogy a 

kiírás szerint a szállást és az étkezést kifizeti a FIRA. Ez több, mint két millió 

forint.  

 

Neuzer András: véleményem szerint a szállás és étkezési díjak lejjebb vihetők. 

mert a szervezők által adott díjak nem valami kedvezőek.  

 

Ispán Lászlóné: a számokat a FIRA által megszabott árak alapján, vagy a 

fogadó ország által megszabott árak alapján vettük. Az  útiköltség árakat pedig 

nagyon komoly számítások alapján számoltuk, a legkedvezőbb ajánlatot 

fogadtuk el, az együttműködő partnerünk a legmesszebbmenőkig teljesít, 

nagyon korrekt és megbízható.  

 

Gyolcsos Ferenc: biztosan van jobb ajánlat is, utána kell nézni.  
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Neuzer András: válogatott kapitányként felajánlom, hogy a Szerbia-

Montenegro-Magyarország EB selejtezőre 1 éjszakát veszünk csak igénybe, így 

tudunk spórolni 270.000. Ft-ot.  

 

Priskin Csaba: javasom, hogy azok a dolgok, amik kötelezőek, legyenek 

kifizetve, amik nem kötelezőek, azokat én kőkeményen kihúztam a 

költségvetésből. Javaslatom a következő: 

- 1. Munkabéreknél a válogatott edzőknek és az utánpótlás vezető edzőnek 

ne bért fizessünk, hanem útiköltség-térítést kell biztosítani.  

- 5. pont Felnőtt válogatott, sportszakma: itt az összes edzőtábort kihúznám, 

mert nincs rá pénz, valamint a Málta-Magyarország EB selejtezőnél a 

repülőjegy igen drága, ezért ezt az utat autóbusszal javaslom, számításom 

szerint így kb. 1 millió forintot meg lehetne spórolni. A lányok 

lengyelországi tornáját kihúznám, még korai, mert egy olyan erős 

csoportba kerültek, ahol nincs remény jó eredmény elérésére. E helyett 

javaslom, hogy a hazai női rögbi fejlesztése szempontjából egy 

edzőmérkőzést meg lehetne szervezni itthon.  

- 7. pont, Játékvezetés, edzőképzés: javaslom kivenni a 200.000.- Ft-ot,  az 

utazási költséget mindenki vállalja magára, valamint  csökkenteném a 

szállás és étkezés költségét, lehetőség szerint minden saját magának 

fizesse ki, annak tekintetében, hogy ennyi a hiány.  

- 8. pontnál az Év sportolója tiszteletdíjat törölném, emlékplakettet adnék 

kb. 10.000.-Ft értékben. A bajnoki érmeket is a csapatok vásárolják meg, 

ahogy ez régebben is volt.  

- 9. pont: iskolai rögbi oktatás: lecsökkenteném 5000/hó/csoportra, illetve 

csak akkor kell kifizetni ezt az összeget, ha a tavaszra kiírt két tornán 

kötelezően megjelenik a csapat. Valamint a 600.000.- Ft-ot csökkentsük le 

500.000.- Ft-ra. Az országos döntőre pedig csak 600.000. Ft-ot javaslok.  

Ha ezeket a javaslatokat elfogadjuk, akkor a 10 mFt-os hiányt le tudjuk 

csökkenteni 4 mFt-ra, ezt meg kell lépni ahhoz, hogy a szövetség működni 

tudjon.  

 

Neuzer András: lehet a számokkal játszani, de azért jól át kell gondolni. Le 

lehet venni az edzők pénzét, hiszen 10 évvel ezelőtt mindenki szeretetből 

csinálta, ha vállalják, meg lehet csinálni. De igen nehéz embereket úgy számon 

kérni, hogy nincs érte ellenjuttatás. Ez egy bizonyos megbecsülést jelent nekik, 

érdemes ezen elgondolkodni.  

Az utazási költség csökkentését busszal Máltára nem tartom elfogadhatónak. 

Véleményem szerint ilyen hosszú távolságnál nem is kerülne kevesebbe. Esetleg 

kedvezőbb repülőjegy árat kell keresni.  

A felnőtt válogatott edzőtáborozásra 800.000.- Ft-ot céltámogatásként adja a 

Kft-ém, nincs akadálya, ha máshonnan szükséges ez a pénz, akkor ne lehessen 

máshova fizetni, én hajlandó vagyok erről beszélni. Viszont 60.000.- Ft-ot a 
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Neuzer Kft. ajánlott fel a legjobb játékosnak a díjazására, de ezt a pénzt nem 

fogjuk a szövetség pénztárába befizetni más célra.  

Ha kiírunk egy bajnokságot, akkor elsődleges, hogy ki tudjuk fizetni a bajnoki 

érmek árát, mert ha már érmet sem tud adni a szövetség a tagjainak, a 

versenyzőinek, akkor ne is beszéljünk rögbi szövetségről.  

 

Vida Szűcs Lajos: egyetértek Csaba javaslataival, meg kell nézni, hogy mik 

azok, amik elhagyhatók és ki kell őket húzni. 

 

Priskin Csaba: figyelembe kell venni a bevételeket, mert azokat teljesítenünk 

kell, el kell velük számolni, másra azok nem elkölthetők.  

 

Tóth Sándor: a csökkentések elfogadása után kevesebb csapat lesz, ami után 

kevesebb támogatást fogunk kapni. Tudom, hogy itt két érdeket kell közös 

nevezőre hozni. Nem lehet fal pályázatokat elküldeni, mert ha jön az IRB 

ellenőr, akkor bajban leszünk. Egyébként egyetértek a csökkentésekkel.  

 

Gyolcsos Ferenc: a pénzeket onnan akarjuk elvenni, ahol a legjobban kell, az 

utánpótlástól. Ott akarjuk megnyirbálni, ahol az emberek tesznek is be pénzt, 

mert a saját pénzükön utaznak az edzésekre, vagy a gyerekek, akik saját maguk 

fizetnek útiköltséget, edzőtábort, stb. Ha ezt megnyirbáljuk, annak lesz egy 

morális következménye és egy edzői hiánya.  

Az edzőképzést sokkal olcsóbban is meg lehet csinálni. Az iskolai rögbivel 

kapcsolatban már korábban is javasoltam, hogy csak a tornákon megjelenteket 

lehet elfogadni. A főiskolát le kell választani a versenyrendszerünkről, ők 

kapnak támogatást. Az 5000.- Ft-ra való csökkentéssel nem értek egyet, és az 

utánpótlás edzők bérének csökkentésével sem. 

Van viszont egy olyan dolog, hogy reklám-bevétel pályázat. Ezt a pénzt be 

kellene hozni valamilyen formában, többet kellene vele foglalkozni.  

Az országos döntő időpontját nem találom jónak, ezen gondolkodni kellene.  

 

Dr.Magyarovics Gyula: Ha a 15 millió forintos támogatási összeget (IRB, 

FIRA)  kivesszük, akkor az összes költségvetési bevétel a működésre fordítandó. 

A 15 millióval szemben a felnőtt, a korosztályos válogatottak, iskolai rögbi 

tornák – 9 milliót tesz ki. Ha ezeket összeadjuk, akkor – 9 milliónál vagyunk, itt 

kell keresnünk valahol a dolgot, mert az összes többi bevétel a működésre megy 

el.  

Priskin Csaba javaslataival egyetértek. Kiszámoltam, ha egy csoport, ami 15-20 

játékosból áll és nekik kellene összeadni a hiányzó 5000 Ft-ot, akkor havi 300-

350.- Ft-os hozzájárult kellene fizetniük. Hosszú távon pedig önköltségesen 

kellene ezt megoldani.  
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Javaslom, hogy szervezzünk rendezvényeket, ahol a támogatási pénzeket költjük 

el. Talán a működési költségekből is kellene valamennyit faragni – iroda, 

telefon, stb.  

 

Neuzer András: tételesen kellene megnézni, hogy mik azok a tételek, amiken 

kötelezően meg kell jelenni, bizonyos eseményeket ki kell hagyni és különböző 

tételeket drasztikusan csökkenteni kell. 

 

Vida Szűcs Lajos: sajnos a bevételek szép lassan eltűntek, a költségek 

maradtak. Vannak nemzetközi kötelezettségeink, láttam, hogy mit várnak tőlünk 

el. A címkézett pénzösszegeket nem lehet másra elkölteni. Most kaptam egy 

telefont, utunkba sodort egy külföldi társaságot, aki pénzt hozhat nekünk, vagyis 

át kell vennünk 210.000.- Ft-ot, amit a VB-n kalapoztak össze nekünk. Fel kell 

velük venni a kapcsolatot.  

 

Mézes Bálint: véleményem szerint a nemzetközi szövetség arra adja nekünk a 

támogatást, hogy megteremtsük a magyar rögbi bázisát, utánpótlás képzéssel, 

edzőképzéssel, stb. De ez nem azt jelenti, hogy hosszú távon folyamatosan az 

IRB pénzére vagyunk utalva. Arra adják a pénzt, hogy megteremtsük az 

alapokat. Ahol gyerekkel, utánpótlással foglalkoznak ott nagyon komolyan a 

zsebükbe kell nyúlniuk a szülőknek, a hozzátartozóknak ahhoz, hogy a 

gyerekeket sportoltassák. Ha mi szövetségként 100 milliót beletettünk az 

utánképzésbe, akkor elvárható az, hogy ők is invesztáljanak ebbe. Nagyon 

fontos, hogy önálló lábakon álljon a rögbi Magyarországon. Ne központilag 

várják a mannát. Véleményem szerint nem kell egyáltalán fizetni edzőképzést, 

és edzőket. Mindenhol úgy működik, ha valaki sportolni akar, akkor arra 

áldoznia kell.  

 

Gyolcsos Ferenc: javaslatom, hogy aki válogatott mérkőzésre utazik, tegyen le 

egy bizonyos összeget 17-től felnőtt korosztályig, mindenki. Én 4000.- Ft 

nagyságrendű összeget javasolok, edző, gyúró, orvos, stb. ez mindenkire 

vonatkozzon.  

 

Fehérvári Tamás: Az elhangzott javaslatok alapján tételesen menjünk végig a 

költségvetésen, a bevételi oldal nem tud változni, a kiadási oldalon lévő tételeket 

szavazzuk meg: 

 

1./ Munkabérnél a főtitkári bér, könyvelői költség, sportorvosi és gyúrói költség 

változatlanul marad, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 

 

15-ös felnőtt válogatott edzők bérére javaslat 40.000.- Ft, kérem szavazzatok: 

Szavazás   igen: 3  nem: 3  tartózkodott: 1 
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Megállapítom, hogy marad az eredeti 120.00.- Ft 

 

7-es válogatott edző bérére a javaslat: 0 forint 

 

Szavazás   igen: 3  nem: 3  tartózkodott: 1 

Megállapítom, hogy marad a 60.000.- Ft. 

 

Korosztályos válogatott edző bérére javaslat: 0 Ft 

Szavazás   igen: 2  nem: 3  tartózkodott: 2 

Marad az eredeti összeg, vagyis nő 105.000.- Ft-ra, mert 3 főről van szó. Aki 

ezzel egyetért, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

Elfogadva.  

 

Aki azzal ért egyet, hogy 0 Ft legyen az útiköltség, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 

 

Utánpótlás edző bérére javaslat: 30.000.- Ft x 6 hó, aki ezzel egyetért, kérem 

szavazzon: 

Szavazás   igen: 4  nem: 1  tartózkodott: 2 

Tehát 180.000.- Ft-ot fogadta el az elnökség. 

 

2./ Gépkocsi költségtérítések változatlanul marad. 

 

Szövetségi munkában segítők költségtérítése javaslat: 400.000.- Ft 

Szavazás:   igen: 2  nem: 4  tartózkodott: 1 

Megállapítom, hogy marad az eredeti 600.00.- Ft. 

 

3./ Működési költségekre javaslat: 1.500.000.- Ft 

Szavazás   igen: 3  nem: 4  tartózkodott: - 

 

Következő javaslat: 1.600.000.- Ft, aki ezzel ért egyet, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

Ezt fogadta el az elnökség, ezt kérem ide beállítani.  

 

4./ Nemzetközi Sportdiplomácia: változatlanul marad. 

 

5./ Felnőtt válogatott, sportszakma 

- Szerbia-Montenegro-Magyarország EB selejtezőnél szállás, étkezésnél 1 

éjszakát kell számolni.  

- Edzőtáborra javaslat 100.000.- Ft 

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 
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- Máltai utazás marad az eredetiben. 

- edzőtábor 100.000.- Ft 

- őszi 2 edzőtábor 200.000.- Ft 

Szavazás   igen: 6  nem: -  tartózkodott: 1 

 

- 7-es rögbi edzőtábor kihúzva 

- Croatia Sevens Grand Prix edzőtábor kihúzva 

- Budapesti Sevens edzőtábor maradjon (100.000.-Ft) 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

 

6./ Utánpótlás válogatottak, sportszakma: itt a három edzőtábor kihúzva. 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

 

- Ladies Sevens Tournament, ha nem azonos helyszín, akkor kihúzva 

Szavazás   igen: 4  nem: 3  tartózkodott: - 

 

7./ Játékvezetés, edzőképzés 

 

- utazási költség, szállás, étkezés, lehúzva 

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 

 

8./ Magyar bajnokság, Magyar Köztársaság Kupa 

 

- Év sportolója tiszteletdíj – kihúzva (-60.000.- Ft) 

- Bajnokság érmek: kihúzni 

Szavazás   igen: 1  nem: 5  tartózkodott: 1 

Marad a 240.000.- Ft 

- Versenydíjak, pályabérlet, mentő: marad a 200.000.- Ft 

 

9./ Iskolai rögbi oktatásnál javaslat az 5000.-Ft/hó/csapat 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

Elfogadva a 2.307.500.- Ft 

 

10./ Iskolai rögbi tornáknál javaslat: 2.000.000.- Ft és a döntőt kihúzni: 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

 

11./ Egyéb kiadásoknál javaslat: 400.000.- Ft 

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 

 

Fehérvári Tamás: felkérem Ispán Lászlónét, hogy az előbbiekben 

megszavazott költségvetés tervezetet dolgozza át a következő elnökségi ülésre, 

hogy ott azt tényadatokkal elfogadásra elő lehessen terjeszteni.  
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3. Napirendi pont: 2003/2004. évi Magyar Bajnokság, a 2003. évi Magyar 

Köztársaság Kupa kiírásának utólagos jóváhagyása. 

2004/02/11/1. sz. Határozat:  az Elnökség a kiírásokat utólagosan egyhangúan 

jóváhagyta. 

Neuzer András: A sorsolás nagyon későn jött meg, decemberre lett ígérve a 

tavaszi sorsolás.  

 

2004/02/11/2. sz. Határozati javaslat: a főtitkár asszony szervezze meg, hogy a 

Versenybizottság a következő sorsolást június 1-ig készítse el.  

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 

A határozati javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.  

 

2004/02/11/3. sz. Határozati javaslat:  a Sporttörvény értelmében orvosi 

ügyeletet kell kötelező jelleggel biztosítani a rendező csapatnak. Az orvos 

jelenlétét a jegyzőkönyvben a megfelelő rovatban az orvos aláírásával kell 

igazolni. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

Szavazás   igen: 7  nem: -  tartózkodott: - 

2. sz. Határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

4. Napirendi pont: Az NB II. osztályú klubok 2003. évi nevezési díjainak 

elengedése. 

Fehérvári Tamás: három NB II-es csapat kérte a 2003. évi nevezési díjának 

elengedését, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

Szavazás   igen: 5  nem: 1  tartózkodott: 1 

 

2004/02/11/4. sz. Határozati javaslat: 3 NB II-es csapat nevezési díjának 

elengedését  az elnökség elfogadta.  

 

5./ Napirendi pont: A Rögbi Iskolai tanterv elkészítésére benyújtott pályázatok 

elbírálása: 

 

Fehérvári Tamás: 3 pályázat érkezett, név szerint Adamik Zoltántól, Szőlősi 

Lászlótól és Durucskó Józseftől.  Az írásos anyagokat megkaptátok, ezek 

alapján kinek a pályázatát fogadja el az elnökség, kérem szavazzatok: 

 

Adamik Zoltán: 

Szavazás   igen: 3  nem: 2  tartózkodott: 1 

Szőlősi László 

Szavazás   igen: 2  nem: 3  tartózkodott: 1 

Durucskó József 

Szavazás   igen: 0  nem: 5  tartózkodott: 1 
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2004/02/11/5. sz. Határozat: Adamik Zoltán kapta a legtöbb szavazatot. Írásban 

értesítjük, hogy nyert és felkérjük, hogy április 30-ig adjon árajánlatot. Ha 

magas az ár, akkor a szövetség nem fogadja el.  

 

6./ Napirendi pont: Tájékoztató a versenyengedélyek kiadásának helyzetéről, 

határozathozatal a munkavégzés megbízási díjáról.  

 

Priskin Csaba: a kártyák elkészítésének megbízási díja 125.000.- Ft, kérem ezt 

fogadjátok el, mert ennél olcsóbban már nem lehet elkészítetni.  

Neuzer András javasolja az összeg 100.000.- Ft.-ra való csökkentését. 

Szavazás   igen: 3  nem: 2  tartózkodott: 1 

2004/02/11/6. sz. Határozat: az elnökség elfogadta a 100.000.- Ft.-os 

munkavégzési díjat.  

 

7./ Egyebek: 

 

Dr.Magyarovics Gyula: Az EXILES-Batta mérkőzés büntető pontokat 

javasoljuk törölni, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 

Szavazás   igen: 6  nem: -  tartózkodott: - 

 

Az EXILES – Elefántok félbeszakított mérkőzés ügyében javaslom, hogy a 

Fegyelmi Bizottság döntsön, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 6  nem: -  tartózkodott: - 

 

Dr.Magyarovics Gyula: a Sporttörvény módosítása értelmében a 

szövetségeknek is módosítaniuk kell szabályzataikat. Az elnökség megbízza a 

Jogi Bizottságot, hogy a közgyűlésig a szabályzatokat vizsgálja felül, a 

módosításokat készítse el, az éves beszámoló közgyűlés összehívása előtt azokra 

tegyen javaslatot. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 6  nem: -  tartózkodott: - 

 

Dr.Magyarovics Gyula: Habóczki Gusztáv úrtól érkezett egy levél a csapatok 

utaztatásával és a hozzánk érkező csapatok utaztatásával kapcsolatban kéri, hogy 

a szövetség létesítsen egy státuszt erre a feladatra, ami ő látna el, vagyis a 

válogatott hivatalos utaztatója lenne. Véleményem szerint ilyen státuszt nem 

tudunk létrehozni. Az ide érkező csapatok pedig maguk oldják meg saját 

utazásukat.  

 

Neuzer András: kérjünk részletes árajánlatot, valamint közölje, hogy mennyi 

pénzt adna előre ezért a státuszért. 
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Ispán Lászlóné: véleményem szerint nem akar ő ezért pénzt adni, és a jelenlegi 

partnereinkkel nagyon jó a kapcsolatunk, korrektek, megbízhatóak, áraik 

kedvezőek.  

 

Dr.Magyarovics Gyula: Felkérjük Habóczki urat, hogy dolgozzon ki egy 

ajánlatot, azt az elnökség áttanulmányozza és utána dönt, aki ezzel a javaslattal 

egyetért, kérem szavazzon: 

Szavazás   igen: 4  nem: 2  tartózkodott: - 

 

A közgyűlés időpontjának javaslom május első hétvégéjét, de ezt a következő 

elnökségi ülésen pontosítjuk.  

Az elnökségi ülést ezennel bezárom, és javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Priskin Csabát és Dr.Magyarovics Gyulát, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon: 

 

Szavazás   igen: 6  nem: -  tartózkodott: - 

 

 

K.m.f. 

 

        Fehérvári Tamás sk. 

         elnök 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 

    

        Horváth Istvánné sk. 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

  ………………………….  …………………………. 

       Dr.Magyrovics Gyula          Priskin Csaba 

 

 

Az elnökségi ülésről hangfelvétel készült, mely a szövetség irodájában 

meghallgatható. 

 


