JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Rögbi Szövetség évi rendes közgyűléséről
Készült: 2015. május 20-án 17.00 - 17.05 óra között
Helyszín: Optanet iroda Budapest Ybl tér 8.
Tárgy: A Magyar Rögbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) évi rendes közgyűlése
Jelen vannak: a Szövetség szavazásra jogosult tagjai (7 tag 15 szavazat) a jegyzőkönyvhöz 1.
számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint
17.00
Körmöczi Béla (MRGSZ elnök): Megállapítja, hogy a jelen lévők száma szerint a közgyűlés
határozatképtelen. A jelenleg érvényes Alapszabály VI. fejezet 18.§ (2) bek. és a kiküldött
meghívó alapján megismételt közgyűlést hív össze ugyanazon napirenddel, ugyanazon
helyszínre 17.30 órára. Az Alapszabály értelmében az így összehívott közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül – az eredeti napirendi pontokban – határozatképesnek
minősül.
Körmöczi Béla elnök a határozatképtelen közgyűlést berekeszti 2015. május 20.-án 17.05
órakor.
JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Rögbi Szövetség évi rendes közgyűléséről
Készült: 2015. május 20.-án 17.30 – 20.00 óra között
Helyszín: Optanet iroda Budapest Ybl tér 8.
Tárgy: A Magyar Rögbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) évi rendes közgyűlése
Jelen vannak: a Szövetség szavazásra jogosult tagjai (7 tag 15 szavazat) a jegyzőkönyvhöz 1.
számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint
I.
Ügyrendi kérdések
Körmöczi Béla (MRGSZ elnök): Köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést.
Megállapítja, hogy a 27 szavazatra jogosultból 7 jelen van. Az Alapszabály VI. fejezet 18.§
(2) bek.-re tekintettel a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül – az
eredeti napirendi pontok tekintetében - határozatképes.
A levezető elnöki feladatot Körmöczi Béla MRGSZ elnök látja el.
Körmöczi Béla: A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Bőhm Balázst javasolja, valamint a
szavazat számlátásra is felkéri.
A közgyűlésről hangfelvétel készül, mely kérésre kiadható!
A közgyűlés KGY. 1/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 15 igen szavazat mellett elfogadta a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének
Bőhm Balázst, valamint a szavazat számlálást is ő végzi.
Körmöczi Béla: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy mindenkinek kiküldésre került a
közgyűlés tematikája a napirendi pontokkal. Melyeket javasol ugyan ebben a sorrendben
elfogadásra.
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A közgyűlés KGY. 2/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 15 igen szavazat mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását.
1. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2014. évről
Előterjesztő: Juhász Róbert a Felügyelő Bizottság elnöke
2. A Szövetség 2014 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Bőhm Balázs főtitkár
3. A közhasznúsági jelentés elfogadása, annak részeként a számviteli törvény szerinti
beszámoló (mérleg) elfogadása.
Előterjesztő: Bőhm Balázs főtitkár, közvetítve Kocsis Julianna könyvelő számadását
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Juhász Róbert a Felügyelő Bizottság elnöke
5. A Szövetség 2015 évi pénzügyi tervének ismertetése és elfogadása.
Előterjesztő: Stiglmayer Gábor elnökségi tag és Bőhm Balázs főtitkár
lásd mellékelve: 0mrgsz14_kave_2015_ELFOGADOTT.pdf
6. A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.
(MRGSZ Alapszabály 19. par. (3) bekezdés).
7. Egyebek
II.
Napirendi pontok megtárgyalása
1. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2014. évről
Előterjesztő: Juhász Róbert
Körmöczi Béla: A tagok számára a Felügyelő Bizottság megküldte írásos beszámolóját,
kérem Juhász Róbertet, ha szóban szeretne további hozzáfűzni valót megtenni azt tegye meg!.
Juhász Róbert: Nem kívánok, úgy gondolom egyértelmű a beszámoló, és az ott
megfogalmazott intelmek amik a szabályzatok naprakészségére vonatkozik, és a tagok jogai
és kötelezettségeinek ügymeneti kezeléséről szólnak. A közgyűlésnek elfogadásra javaslom a
pénzügyi beszámolót.
Neuzer András: A felhívás, miszerint a működés során jelentkező hibák kezelése hagy kivetni
valót maga után, azt jelenti, hogy nem működünk törvényesen, amikor az elnökség a szakma
érdekében mérlegeli a tagok meg nem fizetett kötelezettségeit, vagy nem értem jól? Hiszen az
elnökségnek az irányítás, a tovább működés életében kell kedvezményeket hozni.
Juhász Róbert: Nem. Azt jelenti, hogy nem a szabályaink szerint járunk el, tehát a
szabályzatokat kell, úgy alakítani, hogy azok fedjék az életben közbe jövő eseteket. Például a
tartozások, követelések elengedése nem elnökségi hatáskör, ez szabálytalan.
Körmöczi Béla: A pozitív diszkrimináció alkalmazása nem ritka ezen esetekben.
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Juhász Róbert: Nem teheti ezt meg az Elnökség az Alapszabály szerint. Közgyűlési hatáskör
az Alapszabály módosítása, hogy az ilyen ügy átkerüljön egyáltalán az elnökség hatáskörébe.
Gyolcsos Ferenc: A hierarchia a következő: Alapszabály – Közgyűlés - Elnökség.
Körmöczi Béla: Kaphat-e jogosítványt erre az elnökség?
J.R.: Igen, ha a szabályzatainkban ez egyértelműsítve van.
A közgyűlés KGY. 3/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 15 igen szavazat mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság 2014. évi
beszámolóját.
2. A 2014. évi pénzügyi beszámoló
Előterjesztő: Bőhm Balázs
Körmöczi Béla: Van-e bárkinek szóban történő hozzáfűzni valója vagy kérdése?
Amennyiben nem szavazásra bocsátom a kérdést.
A közgyűlés KGY. 4/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 15 igen szavazat mellett elfogadta az MRGSZ 2014. évről szóló pénzügyi
beszámolót: mint egyszerűsített éves beszámoló mérleget, eredmény kimutatást.
3. A 2014. évi közhasznúsági jelentés
Előterjesztő: Bőhm Balázs
Körmöczi Béla: Mint az ismertetve volt az április 11.-i közgyűlésünkön az ügyvéd úr által, az
MRGSZ jelenleg nem közhasznú mivel azt a Bíróság 2014. júniusától visszamenőleg törölte,
mely ügykezelést az új Alapszabályunk fogja visszaállítani, hiszen azóta is és ezután is a
közhasznúsági feltételeknek megfelelünk és ezen szabályok szerint működünk. Ezért kéretik
továbbra is tárgyalni és elfogadni a könyvelő által elkészített közhasznúsági jelentést.
Gyolcsos Ferenc: Kérem uátna nézni a közhasznúsági jelentés formanyomtatványának, mert
én nem ezt a formát ismerem.
J. R.: A könyvelőnek ezt ismernie kell, ezt kell neki az ÁNYK rendszerben jelenteni.
Bőhm Balázs: Rendben, megkérdezem a könyvelőtől.
A közgyűlés KGY. 5/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 12 igen, 3 nem szavazat mellett elfogadta az MRGSZ 2014. évről szóló
közhasznúsági jelentést.
Torpedó SE képviseletében Tóth András megérkezett 17.36 perckor, ezért a szavazásra
jogosult tagok száma 8-ra emelkedett, a szavazatok száma 16-ra emelkedett.
4. A 2015. évi pénzügyi terv Felügyelő Bizottsági jelentése
Előterjesztő: Juhász Róbert
J. R.: Ismerve a korábbi évek számait és a bevétel, költség sorokat-oszlopokat a költségvetési
tervet elfogadásra javasolom.
A Közgyűlés KGY. 6/2015. (05.20.) számú határozata:
3

A közgyűlés 16 igen szavazat mellett elfogadta a 2015. évi költségvetési tervről szóló
Felügyelő Bizottsági jelentést.
5. A 2015. évi pénzügyi terv
Előterjesztő: Stiglmayer Gábor
S.G.: Nagy eredménynek tarthatjuk, hogy az elmúlt 2 évben többszörösére emelkedett az
MRGSZ büdzséje, mely leginkább a kormányzattól kapott támogatásoknak köszönhető, és
ezzel működési, irányítási változás következett be a szövetség életében.
Tarjuk a költségvetési kiadási és bevétel elrendezési sorokat, ami naprakész információval
szolgál számunkra mindenkor.
2013.-ról 7 mFt os tartozást hoztuk, melyet úgy sikerült 2014.-ben kiegyenlítenünk, hogy
jelentős megtakarítással zártunk. A cél 2015 évben is ez, hogy 6,5 mFt tartalékot képezzünk.
Az alábontásokban a részletes táblázatokban egyértelműen mindenki számára hozzáférhetőek
a főösszegek.
Gy.F.: Méltatlanul kevés pénzt költünk a 7’s rögbire, fél szezont támogatunk csak.
Valamint a kintlévőségek vezetése sem megoldott egy excel táblázattal, mert két klub sem
kapta meg a számláit, így nem tudja vezetni a könyvelését.
Miért kap pénzt az U16 amikor nekik nincs is nemzetközi kötelezettségük, ezt másoktól
veszik el.
Debreczeny Dénes (technikai igazgató szerepben):
1. Nem fél szezont kap semelyik szakág, hanem a szakág menedzsmentjére van bízva,
hogy azt a teljes összeget az év 12 hónapjában miként ossza be. Ennek az összegnek a
beosztása a menedzsment felelőssége.
2. Jelen pontban úgy kell hozzászólni javaslat tétellel, hogy megmondod melyik
költségvetési sorról, mennyi pénzt tegyünk át melyik költségvetési sorra
Bőhm Balázs: A MOBtól érkező direkt olimpiai szakági összegek egy az egyben a 7’s rögbire
fordítódnak, mint az történt 2014, és 2013 években is. ez összesítve 10 mFt környékén van:
női, férfi, u19 fiú, u18leány
Minden számla elektronikusan pdf formátumban emailen is megküldésre kerül, amit vagy
személyesen, vagy postázva adok fel a tagok címére. A kintlévőségek egyeztetésére az év
folyamán többször kerül sor.
Gy. F.: Ez akkor is félpénz.
D.D.: Ezek a teljes összegek, nem félpénz.
Neuzer András: Óvakodnék attól, hogy a saját szervezetemet kritizáljam, hiszen az elnökség
állította össze a költségvetést, aminek te is a tagja vagy, és te is részt vettél a költségvetés
összeállításában. Tavalyi büdzsét is ismered szakáganként, és azok működését, eredményeit.
Tudható, hogy az utánpótlás kiosztását sem tudjuk kiosztani, mivel a csapatok nem
teljesítenek. Viszont van olyan szakág aki jól teljesít (U16), akinek megítéltünk további
összegeket (400eFt) a fejlődéshez, továbbá vannak olyan célzott támogatások amiket arra kell
fordítani (800 eFt).
Itt most van az idő arra, ha akarsz át lehet csoportosítani.
K.B.: Kérdezném ezek után, hogy van-e valakinek konkrét költségvetési sort érintő javaslata,
vagy elfogadja-e a közgyűlés a költségvetést?
A Közgyűlés KGY. 7/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 13 igen/3 nem szavazat mellett elfogadta a 2015. évi költségvetési tervet.
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6. Tagok beterjesztése: Magyar Paralimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlés
összehívásának kezdeményezése
Előterjesztő: Koller Sándor, Wildboars Se
K.B.: Összefoglalnám az ügyet arról, amit Sándor is megírt nekünk, illetve amit az MPB is
közreadott, meg persze a mostani sajtóban is olvasható, hallható:
Lényeg: Gömöri Zsolt MPB elnök és a teljes elnökség ellen visszatetsző információk
„keringenek”, ami nem hangzik etikusnak és mindebből a paralimpikonok/parasportolók úgy
érzik, hogy kárukra történtek. Eleddig konkrét lépés nem történt a közgyűlés összehívásra,
hanem a sportolók mint személyek csoportja petícióval élt, az egyes MPB tagszervezetek
(mint sportági szakszövetségek) nem hívtak össze eddig közgyűlést.
Koller Sándor: Igen, valahogy így van. Mi mint kerekesszékes rögbisek nem bízunk az MPB
elnökében, ezért kérjük, hogy az MRGSZ mint érdekképviselőnk kezdeményezze a rendkívüli
MPB közgyűlés összehívását. Több támogató van, de nyíltan nem történt eddig semmi. A
MOB elhatárolódik, bár a MOB főtitkár felszólította Gömörit a lemondásra.
Váltakozó vita folyik a közgyűlésen az ügyről:
- beavatkozzunk-e vagy sem
- kicsik vagyunk mint rögbisek
- ne mi legyünk az elsők akik kezdeményezik az MPB közgyűlést
- álljunk majd be később a sorba
- „félünk-e” lépni, hagyjuk-e a személyeknél a kérdést
- ne sajtó értesülések szerint döntsünk
- az MPB korábbi évekről szóló pénzügyi beszámolója elfogadott volt a tagok által,
miért nem ott akkor lépett elő ez az ügy
- mennyire volt/van félre tájékoztatva a közösség
- feladata-e az MRGSZnek a közben járás
- politikai vagy sportszakmai kérdés, belebónyolódjunk-e
- mi a mi érdekünk, van-e pozitív-negatív hozadéka a teljes szövetség életében
K.B: szavazásra teszem fel a kérdést, amit Koller Sándor megfogalmazott:
Az MRGSZ kezdeményezze-e a Magyar Paralimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlés
összehívását?
A Közgyűlés KGY. 8/2015. (05.20.) számú határozata:
A közgyűlés 4 igen / 2 tartózkodás / 10 nem szavazattal elutasította, hogy az MRGSZ
kezdeményezze-e a Magyar Paralimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlés összehívását.
7. Egyebek
A felvetés
B.B: Égető a férfi 7’s válogatott kérdése.
Lehet, hogy szakmai ügy és inkább az elnökségre tartozik, de mostanra már elodázhatatlan a
kérdés, és az elnökség is 6 fővel jelen van most.
Sajnos bebizonyosodott a múltkori szegedi 7s fordulón, ami miatt Francois Taillandier is
lemondott mint menedzser, kevés a 7s játékosunk aki akar is tenni a csapatért. A klubok nem
bevontak, a játékosok nem eléggé motiváltak. Muszáj valahogy tovább menni, hiszen két
nemzetközi megmérettetés van, ráadásul az egyik hazai rendezés.
N.A: Nem szeretném ha ez a csapat beégne Esztergomban.
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Látom és korábban is gondoltam, hogy a Francois tervezett programja nem volt kellőképp a
játékosok által támogatva, de bíztam, hogy tud jó vezére lenni a csapatnak, sajnos
visszakozott ettől a feladattól.
Korábban az működött, hogy a 7’s rögbiben vezető klubra lett bízva a válogatott.
B.B.: ez jelenleg nem egyértelmű, a férfi 7s bajnokság csapatai nagyon változóak, nincsenek
egységben. Nem kimondható egyértelműen, hogy lenne vezető csapat. Exiles, Esztergom,
Batta, KARC mind megfogyatkozott csapatlétszámmal, és legtöbbször tanácstalan edzőkkel
áll. A Nico mint hazai edző nem is volt jelen a szegedi fordulón, hogy tudjon a csapatokkal
egyeztetni. Mi is próbáltunk a Dénessel egy megbeszélést összehívni, de a jelenlévők nem
voltak erre felkészülve, nem tudtak érdemben nyilatkozni.
N.A.: akkor egy megoldást tudok javasolni:
A technikai igazgató, mint MRGSZ megbízott oldja meg a problémát.
D.D.: Rendben, megkeresem a csapatokat, egyeztetek az edzőkkel, Matthieuvel is, akit
gondolom nem is feltétlenül tudunk ilyen helyzetbe bevonni a munkába.
B felvetés
B.B.: Kérem megfontolni, mit kezdjünk az érvényben lévő „Túra csapatok szabállyal”. Nem
tudom kezelni az ügyet, mert nem tartják be a rendelkezést, és szankciót sem hoz az
elnökség. Kérem törölni ezt a rendelkezést, mert oka fogyottá vált!
K.B: Következő elnökségi téma lehet, nem a közgyűlést érinti.
C felvetés
Gy.F.: Utánpótlás támogatások kiosztásának elvét szeretném megvitatni.
K.B: Szakmai kérdés, ami az elnökségre tartozik, nem a közgyűlést érinti.
Amennyiben más felvetés nincs, akkor köszönöm szépen a részvételt, és az ülést bezárom.
A jegyzőkönyv lezárva: Budapest, 2015. május 20. 20.00. órakor
…………………………………
Bőhm Balázs
jegyzőkönyv vezető
...............................................
…………………………………
jegyzőkönyv hitelesítő
jegyzőkönyv hitelesítő
……………………………….
Körmöczi Béla
levezető elnök
Készült: kettő eredeti példányban (…. lap).
Mellékletek:
 Jelenléti ív (… lap),
 A Szövetség 2014. évi szakmai beszámolója (… lap)
 A Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója (… lap)
 A Szövetség Felügyelő Bizottságának beszámolója (… lap)
 A Szövetség 2015. évi pénzügyi tervezete (… lap)
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