JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Rögbi Szövetség évi rendes közgyűléséről
Készült: 2015. április 11-én 11.00 - 11.10 óra között
Helyszín: KARC Széktói Stadion, Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/a
Tárgy: A Magyar Rögbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) évi rendes közgyűlése
Jelen vannak: a Szövetség szavazásra jogosult tagjai (7 fő) a jegyzőkönyvhöz 1. számú
mellékletként csatolt jelenléti ív szerint
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 12.00 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. április 11-én 11.10
órakor.
JEGYZŐKÖNYV
a Magyar Rögbi Szövetség évi rendes közgyűléséről
Készült: 2015. április 11-én 12.00 – 13.45 óra között
Helyszín: KARC Széktói Stadion, Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/a
Tárgy: A Magyar Rögbi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) évi rendes közgyűlése
Jelen vannak: a Szövetség szavazásra jogosult tagjai (7 fő) 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 Dr. Bernáth Krisztinát javasolja.
A közgyűlés KGY. 1/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Dr.
Bernáth Krisztinát.
Körmöczi Béla: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy mindenkinek kiküldésre került a
közgyűlés tematikája a napirendi pontokkal.
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A közgyűlés KGY. 2/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását.
1. Az Új Alapszabály elfogadása
2. MRGSZ új Elnökség választása – Jelölő Bizottsági feladatokra az elnökség az alábbi
személyeket kérte fel:
- Debreczeny Dénes
- Bőhm Balázs
- Kovács Réka
3. Mandátumvizsgáló Bizottság felállítása – javaslat, hogy egyezzen meg a Jelölő
Bizottsággal.
4. Elnökségi tag választás – Szavazatszámláló Bizottságra javaslat, hogy egyezzen meg a
Jelölő Bizottsággal
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója
6. A Szövetség és az Elnökség 2014. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló
jóváhagyása
7. A Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
8. A közhasznúsági jelentés elfogadása, annak részeként a számviteli törvény szerinti
beszámoló (mérleg) elfogadása
9. A Felügyelő Bizottság beszámolója (az elkészült anyag egy héttel a közgyűlés előtt
megküldésre került)
10. A Szövetség 2015. évtől tervezett menedzsment irányítási módszerének ismertetése
11. A Szövetség 2015. évi pénzügyi tervének ismertetése és elfogadása
12. A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok
13. Egyebek
II.
Napirendi pontok megtárgyalása
1. Az Új Alapszabály elfogadása
Előterjesztő: Dr. Fogarasi Gábor
Körmöczi Béla: A bevezetőben elmondja, hogy minden olyan feladatot, amelyet a
jogszabályok előírnak kötelező jelleggel, azt el kell végezni. Felkéri Dr. Fogarasi Gábort,
hogy tájékoztassa a megjelentek arról, hogy melyek azok a jogszabályi előírások, amelyeket a
Szövetségnek haladéktalanul végre kell hajtani.
Dr. Fogarasi Gábor: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy tavaly a Szövetség a május 28-án
megtartott közgyűlésen döntött a székhely megváltoztatásáról. A bíróság 6-7 hónap múlva
hiánypótlási felhívást küldött ki. Addig nem jegyzik be a székhelyváltozást, amíg a Szövetség
Alapszabálya az új Ptk.-nak megfelelően nem kerül módosításra. Az új Alapszabály tervezet
meg lett küldve minden tagnak, az erre érkezett módosító javaslatok figyelembe vételre és a
jelen közgyűlésen kiosztott Alapszabály tervezetben módosításra kerültek. Az Alapszabály
tervezet a Fővárosi Bíróság hiánypótlási felhívásán és – az új Ptk.-ra tekintettel - a Szövetség
elnökségének döntésén alapszik. Ez az új Alapszabály az elnökség jövőbeli elképzeléseinek
szabad teret enged. A jogszabályváltozások következtében a szövetségeket 3 tagú
elnökségnek kell irányítania, azonban lehetőség van az ettől való eltérésre. Ez az Alapszabály
tervezetben is megfogalmazásra került: az elnökségnek legalább 3 tagja van. A jogszabályi
keretek között lehetőség van arra, hogy az elnökség egy későbbi időpontban kerüljön
megválasztásra, ezért Dr. Fogarasi Gábor javasolja a 2. napirendi pont megtárgyalásának
későbbi időpontra halasztását.
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A felszólaló tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy a bíróság megfosztotta közhasznú
jogállásától a Szövetséget, azonban az okok nem ismertek. Az Alapszabály tervezetben a
közhasznúsági elemek tételesen fel lettek sorolva, azonban ezzel kapcsolatban vannak
járulékos kötelezettségek is.
Gyolcsos Ferenc: Javasolja, hogy Bőhm Balázs főtitkár kérjen ki a bíróságtól egy kivonatot,
ugyanis véleménye szerint abban továbbra is az fog szerepelni, hogy a Szövetség közhasznú.
Bőhm Balázs: Tájékoztatja Gyolcsos Ferencet, hogy áprilisban már járt a bíróságon, de
egyenlőre a Szövetség a bírósági iratok alapján nem közhasznú.
Körmöczi Béla: Javasolja, hogy Bőhm Balázs főtitkár legyen a szavazatszámláló a
közgyűlésen.
A közgyűlés KGY. 3/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta
szavazatszámlálóként.

Bőhm

Balázs

főtitkárt

Körmöczi Béla: Módosító javaslatot terjeszt elő, mely alapján a 2. a 3. és a 4. napirendi pont
későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra.
A közgyűlés KGY. 4/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a módosító javaslatot.
Körmöczi Béla: A 10. napirendi ponttal kapcsolatban érkezett egy kérés, mely szerint a
közgyűlés vegye előre ezen pont megtárgyalását.
A Közgyűlés KGY. 5/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a 10. napirendi pont előrevételét.
10. A Szövetség 2015. évtől tervezett menedzsment irányítási módszerének
ismertetése
Előterjesztő: Stiglmayer Gábor
Stiglmayer Gábor: Ahhoz, hogy a Szövetség hatékonyabban, eredményesebben tudjon
működni, koncentráltabb csapatot kell összeállítani, mely által a Szövetség előrébb tud lépni.
Ennek megoldása az, hogy meg kell hívni egy külső elnököt, aki megfelelő kapcsolatokkal
rendelkezik. Ehhez azonban megfelelő feltételeket kell teremteni, hiszen mindennek célja az
olimpiára történő felkészülés.
Három dolgot kell látni:
1.) Ahhoz, hogy a Szövetség hatékonyan tudjon működni, egymásra épülő feladatokat
kell meghatározni, cégrendszerben kell gondolkodni.
2.) Ha külső elnököt kíván a Szövetség meghívni, akkor egységesen kell fellépni
szövetségi szinten.
3.) Az olimpiai rögbi az, amelyre a Szövetség támogatást fog kapni.
Körmöczi Béla: Az elmúlt 25-30 évben próbálkoztunk olyan személyt felkérni az elnöki
tisztség betöltésére, aki megfelelő kapcsolatokkal rendelkezik, de nem volt sikeres. Fontos,
hogy egységesen kell a háttérben felállni. A kérdés az, hogy mennyi időn belül lehet realitása
ennek a felkérésnek?
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Stiglmayer Gábor: Ez a személy aktívan akar ezzel a dologgal foglalkozni, hatékony lenne a
lobbizás terén. Az olimpiai rögbi a konkrét oka ennek a felkérésnek. A személy kiválasztása
személyes ismeretség alapján történt, érdemes őt felkérni erre a munkára. Minden
klubvezetőtől írásbeli nyilatkozatot fog kérni az egységesség érdekében. Ezt követően,
hatékony munkamódszerrel megvalósítható az a program, amely kitűzésre került.
Habóczki Zsolt: Tudomása szerint az elmúlt években voltak hasonló próbálkozások. Nehéz
úgy véleményt formálni, hogy nem tudják a tagok, hogy kiről van szó és hogyan gondolkodik.
Ha olyan ember kerül az elnöki székbe, akinek erre nem lesz ideje, energiája, akkor a
Szövetség működésképtelenné válik.
Neuzer András: Nem szeretne olyanba belemenni, hogy a politikai tisztséget betöltő
személyek nem értek semmit. A korábban 8 évig elnöki tisztséget betöltő Szentpéteri Gábor
sokat tett a Szövetségért. Egy külső elnök nem fogja azt megtenni, hogy saját zsebéből kifizet
bizonyos összegeket a Szövetség érdekében. Neuzer András nem támogatja külső elnök
jelölését, ha Körmöczi Béla jelenlegi elnök nem akar lemondani, nem akar alelnöki posztot
betölteni.
Dr. Fogarasi Gábor: Reagál Habóczki Zsolt felvetésére, mely szerint amennyiben az elnöknek
nincs erre a munkára ideje, energiája, akkor a Szövetség működésképtelenné válik. Az
Alapszabály tervezet kitér arra, hogy a főtitkár feladatköre szélesebb legyen, illetve az
alelnökök szerepe is előtérbe kerüljön. Az Alapszabály tervezetben megnevezett kabinet
felállítása a Szövetségen belül lehetőséget biztosít arra, hogy az elnök operatív feladati
szétosztásra kerüljenek.
Körmöczi Béla: Neuzer András felszólalására reagálva elmondja, hogy az elnökség tagjai
mind a Szövetség érdekében dolgoznak. Amennyiben a változás a rögbi sport előbbre vitelét
szolgálják, akkor nem szabad egy adott tisztséghez ragaszkodni. Kérdés, hogy az Alapszabály
tervezet, milyen lehetőségeket biztosít az elnök számára a sikeresség érdekében. Az
Alapszabály tervezet legnagyobb értékét abban érzi az elnök úr, hogy az éppen adott
körülményekhez képest mindig a legadekvátabb felépítést lehet létrehozni. Személy szerint
jónak tartja egy külső személy elnökkénti bevonását a Szövetségbe.
Stiglmayer Gábor: A jelölt személy Kiss Antal miniszteri biztos, a fejlesztési miniszter
közvetlen tanácsadója. Készülni fog egy anyag arról, hogy milyen módszerekkel képzelhető el
a rögbi fejlesztése. A Szövetség mindenképpen akkor tud előrébb jutni, ha minél szélesebb
körben kerül terjesztésre a rögbi sport.
Körmöczi Béla: Tekinthetjük-e a 10. napirendi pontot ismertetettnek?
Stiglmayer Gábor: Csak részben ismertetett a napirendi pont.
Stiglmayer Gábor 12.55 órakor távozik a közgyűlésről.
Dr. Fogarasi Gábor: Az 1. napirendi pont az Alapszabály tervezet. A bevezetőben már
nagyjából ismertetésre került, hogy miért volt szükség az Alapszabály módosítására. Érdemes
még megemlíteni, hogy a struktúra követi az új Ptk. struktúráját, valamint a civil és a sport
törvény rendelkezésit.
Neuzer András: Most el fogunk fogadni egy Alapszabály tervezetet, így eleget kell tennünk az
abban foglaltaknak, vagyis az Alapszabály tervezet (13. oldal) alapján alelnököt kell
választani.
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Dr. Fogarasi Gábor: Idéz a 13. oldalról: „… az elnökségi tagok közül a közgyűlés legalább
egy alelnököt választ. Az elnököt az alelnök helyettesíti…” A most regnáló elnökséget nem
kell ennek az Alapszabály tervezetnek megfelelően átalakítani. Ez az elnökség még a korábbi
Alapszabálynak megfelelően lett megválasztva, így új elnökség választására akkor kerülhet
sor, ha a jelenlegi elnökség mandátuma lejárt, vagy tisztújításra kerül sor. Természetesen lehet
módosítani az Alapszabály tervezet szövegezését.
Neuzer András: Véleménye szerint egy alelnök mindenképp indokolt lenne és a lehetőségét
megadná több alelnök választásának.
Dr. Fogarasi Gábor: A bíróság nem tudta megmagyarázni, hogy a tartós akadályoztatás alatt
mit kell pontosan érteni. Ezért került az Alapszabály tervezetben tágan meghatározásra az
alelnök feladatköre.
Neuzer András: Hogyan alakul a kártérítési felelősség az új Ptk. szerint?
Dr. Fogarasi Gábor: Az elnökség tagjainak felróhatóság esetén személyes felelősséget kell
vállalniuk. Ha pl. az ellenőrzési kötelezettséget nem teljesítik és ez a Szövetségnek kárt okoz,
akkor megállapítható és felróható a felelősség.
Gyolcsos Ferenc: Kiemelte az Alapszabály tervezetből a Szövetség azon feladatát (3. oldal),
mely szerint „… engedélyezi tagjai számára a hazai sportversenyek és rendezvények
megtartását…”. Üdvözölte, hogy ez benne van a tervezetben.
Körmöczi Béla: Az új Alapszabály tervezet véleménye szerint heroikus munka, köszönet érte
Dr. Fogarasi Gábornak és mindenkinek, aki közreműködött benne.
Dr. Fogarasi Gábor: Következő fontos munka az elnökség ügyrendjének meghatározása.
Nyilván ez az Alapszabály ismeretében már egyszerűbb lesz. Tavaly az új fegyelmi
szabályzat már egy kicsit előre gondolkodva, a jövőbeni jogszabályi változásokra
figyelemmel készült el. A bizottságok részletszabályait is közösen kell elkészíteni.
Körmöczi Béla: Szavazásra bocsátja az Alapszabály tervezetet.
A közgyűlés KGY. 6/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta az új Alapszabályt.
Bőhm Balázs: Érvénybe lép-e innentől az új Alapszabály?
Dr. Fogarasi Gábor: Nem, akkor lesz érvényes, ha a bíróság azt jogerősen is elfogadja.
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Juhász Róbert
Juhász Róbert: A Felügyelő Bizottság elnöke jelzi, hogy a napirendi pontok között az 5. és a
9. pont megegyezik, mind a kettő a Felügyelő Bizottság beszámolójának ismertetéséről szól.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy írásbeli jelentést nem tudott készíteni, mert a szükséges
anyag nem érkezett meg. Korábbi években is jelzésre került már, hogy a Szövetség által
felállított szabályokat be kell tartani. Tárgyaljon erről az elnökség, hogy a Szövetség a
jogszabályoknak megfelelően tudjon működni.
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Körmöczi Béla: Ezt a állapotot mindannyian ismerjük. Törekedni kell arra, hogy ezeket a
hibákat kijavítsuk. Kérdés, hogy a Felügyelő Bizottság szóbeli beszámolóját el tudjuk fogadni
vagy most nincs ezzel kapcsolatos álláspont?
Neuzer András: Új közgyűlést kell kiírni május 31-ig.
Dr. Fogarasi Gábor: A bíróságtól érkezett hiánypótlás függvényében mindenképp össze kell
hívni a közgyűlést újra.
Gyolcsos Ferenc: A Felügyelő Bizottság elnöke kapott-e már választ arra, hogy miért nem
kapta meg időben az írásos anyagot?
Bőhm Balázs: A könyvelőtől a közgyűlés napján hajnalban kapta meg az anyagot annak
ellenére, hogy napokkal korábbról volt szó.
Gyolcsos Ferenc: Januárban már le kellett volna zárni ezt az egészet.
Bőhm Balázs: A női rögbi szakágtól még márciusban érkezett 6 számla, ezért csúszott
minden. Változtak a gazdálkodásra vonatkozó szabályok is. Megtriplázódott az elmúlt évben
a könyvelési tételek száma is. A bevételünk a korábbi 40 millióról 80 millióra emelkedett, ami
újabb tetemes munkát adott a könyvelőnek.
Neuzer András: Gyolcsos Ferencnek igaza van abban, hogy mindenkinek felelősséggel kell
végeznie a munkáját. Bőhm Balázs főtitkár 2015. februárjáig 80 ezer forintért végezte a
munkáját. Márciustól ez változott, így a főtitkár a munkabérével felelhet.
6. A Szövetség és az Elnökség 2014. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló
Előterjesztő: Körmöczi Béla
Körmöczi Béla: Sikeresnek kell tekinteni a 2014-es évet, ugyanis a létezésünk a legnagyobb
siker. Siker olyan szempontból is, hogy ilyen feladat tömeggel is tudtunk létezni. Ha nagyon
kritikusak vagyunk, akkor is azt kell mondani, hogy a 2014-es év sikeres volt.
Neuzer András: Azt a kérést tolmácsolja a közgyűlés felé, hogy a közgyűlés ne vállaljon
szerepet szakmai kérdésekről szóló döntésekben. Erre vannak a szakmai bizottságok és az
elnökség.
Kovács Réka: Véleménye szerint a szakmai beszámolót sokkal struktúráltabban kellene
elkészíteni úgy, hogy áttekinthetőbb legyen és összhangban legyen a pénzügyi beszámolóval.
Körmöczi Béla: Szavazásra bocsátja a szakmai beszámolót.
A Közgyűlés KGY. 7/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a Szövetség és az Elnökség 2014. évi
szakmai beszámolóját.
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7. A Szövetség 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: Bőhm Balázs
Körmöczi Béla: Szavazásra bocsátja, hogy a 7. napirendi pontot jelen közgyűlés alkalmával
tárgyalják meg vagy a következőn május 31-ig.
A Közgyűlés KGY. 8/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a 7. napirendi pont következő
közgyűlésen történő megtárgyalását.
8. A közhasznúsági jelentés elfogadása, annak részeként a számviteli törvény
szerinti beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Bőhm Balázs
Körmöczi Béla: Szavazásra bocsátja, hogy a 8. napirendi pontot jelen közgyűlés alkalmával
tárgyalják meg vagy a következőn május 31-ig.
A Közgyűlés KGY. 9/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a 8. napirendi pont következő
közgyűlésen történő megtárgyalását.
9. A Felügyelő Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Juhász Róbert
Juhász Róbert: Az 5. napirendi pontnál elmondottakat itt is fenntartja. Álláspontja szerint
amennyiben a 2014. évi pénzügyi beszámoló és a közhasznúság jelentés megtárgyalása a
következő közgyűlés témája lenne, indokolt a Felügyelő Bizottság beszámolójának
megtárgyalását is elhalasztani arra a közgyűlésre, hiszen ezen témakörök összetartoznak.
Javasolja továbbá a 2015. évi költségvetési tervezet következő közgyűlésen történő
megtárgyalását is.
Körmöczi Béla: Szavazásra bocsátja, hogy a 9. napirendi pontot jelen közgyűlés alkalmával
tárgyalják meg vagy a következőn május 31-ig.
A Közgyűlés KGY. 10/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 17 igen szavazat mellett elfogadta a 9. napirendi pont következő
közgyűlésen történő megtárgyalását.
11. A Szövetség 2015. évi pénzügyi tervének ismertetése és elfogadása
Előterjesztő: Stiglmayer Gábor és Bőhm Balázs
Körmöczi Béla: Szavazásra bocsátja, hogy a 11. napirendi pontot jelen közgyűlés alkalmával
tárgyalják meg vagy a következőn május 31-ig.
A Közgyűlés KGY. 11/2015. (04.11.) számú határozata:
A közgyűlés 14 igen 3 tartózkodik szavazat mellett elfogadta a 11. napirendi pont
következő közgyűlésen történő megtárgyalását.
12. A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok
Előterjesztő: Bőhm Balázs
Bőhm Balázs: Nem érkezett javaslat.
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Körmöczi Béla: Megállapítja, hogy nincs több felszólalás. Megköszöni a jelen lévőknek a
részvételt, majd a közgyűlést bezárja.
A jegyzőkönyv lezárva: Kecskemét, 2015. április 11. 13.45. órakor
…………………………………
Dr. Bernáth Krisztina
jegyzőkönyv vezető
...............................................
Bőhm Balázs
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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