
JEGYZŐKÖNYV 
a 2023. február 3-i elnökségi ülésről 

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, Gazdag Ferenc, Nagy-Szabó Levente, Váczi Vivien, 

Nagy Krisztián, Kocsis Viktor, Varga Imre, Petrovits Gábor, Elnökségi tagok; Hausz Gyula 
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8. Tájékoztatás az NSR bevezetési problémáiról  

9. MTLSZ munkavállalók juttatásainak 2023-as jogszabálynak megfelelő rendezése 

 

 

Kapitány Péter 11 órakor megnyitja az ülést. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Joó Melinda 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Hausz Gyula, Gazdag Ferenc 

 

1. 2023. évi költségvetés 

 

Joó Melinda elmondja a Sportért Felelős Államtitkárságtól érkezett támogatási értesítő 

tartalmát: 

2023-ra 70 000 000 Ft -ot kap a Szövetség sportszakmai feladatok ellátására és 18 768 000 Ft 

a szövetségi kapitány, felnőtt vezetőedző és egyéb személyi jellegű kifizetések támogatására. 

Ez nem tartalmazza a hazai rendezésű nemzetközi versenyek támogatását, melyről még nem 

született döntés. 

Megszületett a támogatási összegre való költségvetés, melyet beadásra került a Minisztérium 

felé elfogadásra. 

A tervben az alábbi főösszegek szerepelnek: 

Kiemelt nemzetközi versenyeken való részvétel (EB): 3 000 000 Ft 

Egyéb nemzetközi versenyeken való részvétel: 22 000 000 Ft (ebből 10 000 000 Ft az 

olimpiai kvalifikációra) 

Hazai események költségei: 12 000 000 Ft 

Edzőtáborok, edzőképzések, ST: 8 000 000 Ft 

Tagdíjak: 1 200 000 Ft 

Működési költségek: 32 650 000 Ft 



 

Az Elnökség a tervet elfogadta, és amennyiben a Minisztérium változást nem kér, ezt fogja a 

Közgyűlés elé terjeszteni. 

 

Határozat: 2/2023. (02.03): Az Elnökség a 2023. évi  költségvetés tervezet főösszegeit 

elfogadta.  

 

Az olimpiai kvalifikációra Gregor McVean szövetségi kapitány ismertette a támogatási 

rendszert, melyben Kőrösi Ágnes, Sándorházi Vivien, Gonda Daniella és Pytel Gergő 

versenyzési támogatásban részesül januártól augusztus 31-ig, majd az addig elért eredmények 

függvényében december 31-ig. 

A versenyzési támogatás pontos mértékéről a játékosokat értesítjük. 

 

2. Közgyűlés időpontja, lebonyolítása: 

 

Határozat: 3/2023. (02.03.): Az Elnökség a 2023. évi Közgyűlést 2023. március 26. 

vasárnap 11 órára írja ki online formában. 

 

A pénzügyi és szakmai beszámolót az Elnökség február 20-ig elküldi a Felügyelő Bizottság 

részére. 

A Tagság számára az írásos anyagokat március 11-ig kell kiküldeni 

 

 3. 2023. évi Magyar Nemzetközi Bajnokság – tervek, létesítmény 

 

A szerződésünk a Vasas Sportcsarnokkal megérkezett. 5 napra a létesítmény ára 3,5 M Ft, ami 

700 000 Ft-os emelkedést jelent a tavalyihoz képest. 

El kell kezdeni időben a szponzorok, támogatók megkeresését. 

A tavalyi verseny nagyon jól sikerült, de esetleg egy hátsó paraván, vagy sötét függöny 

használatát lehet megfontolni. 

 

 

 

3. Diákolimpia: 

 

Az Elnökség mindenképpen támogatja a diákolimpiai versenyek megrendezését, de a létszám 

sajnos nagyon lecsökkent. Mivel több iskola és egyesület is jelezte, hogy a téli hónapokra a 

tornatermek bezárnak, vagy nagyon magas díj ellenében bérelhetők és nem tudnak edzéseket 

tartani, illetve városi és megyei fordulókat szervezni. 

A korábbi döntés szerint a területi döntők tavasszal kerülnének megrendezésre, és úgy 

gondoljuk, hogy nem rendezünk meg megyei fordulókat, hanem csak területi döntőket. 

A jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel Gazdag Ferenc javasolja, hogy a területi 

döntők költségeire 1 000 000 Ft támogatást különítsünk el (terembérlet + érem). 

 

Határozat: 4/2023 (02.03): Az Elnökség a területi döntők rendezési költségeire összesen 

1 000 000 Ft támogatást különít el. 

 

A Diákolimpiával foglalkozó munkacsoport 2 lehetséges területi felosztást javasolt az 

elnökségnek: 7 terület (ez a jelenlegihez hasonló, kis átszervezéssel), vagy 10 terület. 
 

Az Elnökség fontosnak tartja, hogy az ország fehér foltjait segítse.  



 

Határozat: 5/2023. (02.03): Az Elnökség az országot 10 Diákolimpiai területre osztotta: 

 

 

1, Budapest 

2, Pest 

3, Fejér 

4, Baranya 

5, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém 

6, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

7, Békés, Csongrád 

8, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 

9, Vas, Somogy, Zala 

10, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Bács-Kiskun 

 

Területi megjelentek száma 

(B kategória) 
Továbbjutók száma 

<3 mindenki 

3-6 2 

7-10 3 

11-13 4 

13< 5 

 

A verseny helyezéstől függetlenül, a tovább nem jutó helyen álló első megyei helyezett vagy 

helyezettek is továbbjut/nak az országos döntőre 

 

Budapest, Pest, Fejér, Baranya, mint területek esetében nincs megyei pluszkvóta, a területi 

döntő alapján dől el az országos kijutás 

 

Az elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy az előterjesztésben szereplő edzőkkel vegye fel a 

kapcsolatot és kérje fel őket a területek felelőseként: 

 

 1: Gazdag Ferenc 

 2: Nagy Krisztián  

 3: Nagy-Szabó Levente 

 4: Zsolt Eszter 

 5: Gyarmati Gabi  

 6: Keul Andrea  

 7: Bálint Rebeka  

 8: Morvai István  

 9: Oláh János  

 10: Kapitány Péter 

 
 
 
 



 
 

Tervezett kiírási rendelkezések: 

1. B kategóriában területi fordulókkal kezdünk, megyei fordulókat nem tartunk. 

Amennyiben egy nap alatt nem megrendezhető, akkor lehet kétnapos (pl: I-II-III, IV-V-

VI korosztályok külön). Nagylétszámú területen lehetséges az I-II-III és a IV-V-VI 

korosztályt külön helyszínen megrendezni. Amennyiben a megyei jelentkezések egy 

korcsoportban és nemben meghaladják a 12 főt és a területi többi megyéjében 

ugyanebben a korcsoportban, nemben legalább 8 játékos nevezett, akkor a területi 

felelős döntése alapján megrendezhető a megyei forduló, ahonnan annyi játékos juthat 

tovább, amennyi ugyanabban a korcsoportban, nemben a területen lévő többi megye 

maximuma. 

2. B kategóriában a területin elért eredmények alapján kell megyei bajnokokat hirdetni 

(ahol nem volt megyei döntő). Az adott megye legelőrébb végzett játékosa a megyei 

bajnok, területi helyezéstől függetlenül (1-2-3 helyezett kell!). Érem átadás emiatt 

kettős lesz! Kötelező az érem a dobogósoknak! 

3. Az A kategória (II-VI korcsoport) országos szinten kezdődik, nem kell területit tartani. 

4. A kategóriában is helyszíni sorsolás a megjelentek/regisztráltak névsora alapján. 

4.a. kiemelés a 2022. decemberi tisztított ranglista alapján 

4.b.egyesületek helyett iskolák és azonos iskolák nem találkozhatnak első körben 

4.c. lebonyolítás: 4-5 fő: csoport, 6-16 fő vegyes, 17-től egyenes kieséssel 

5. B kategóriában 

5.a. 4-7 fő csoport 

5.b.8 fő és felett: 4 kör svájci, utána főág 8-as egyenes kiesés, 

5.c. vigaszág létszám szerint: 4-5 csoport, 6 és felette további svájci 

5.d.egyesületek helyett iskolák és azonos iskolák nem találkozhatnak első körben 

5.e. két harmadik helyezett lesz! 

6. Indulási jogosultságok: 

6.a. A kategóriában csak az, aki a 2022. decemberi 31-i ranglistán szerepelnie, elnökség 

egyedi döntés alapján adhat szabadkártyát (például korábbi válogatottak számára). 

A kérésnek a nevezés előtt kell megérkeznie az Elnökséghez. 

6.b.B kategóriába nem indulhat a tisztított ranglista első 25%-a (ranglista részvevőinek 

száma / 4 és lefele kerekítve). Amennyiben a ranglista 16 fő alatt, akkor nincs 

korlátozás. 

7. „B” kategóriás első helyezetteknek ~5000 Ft/fő (~60e Ft) ajándék 

7.a. vásárlási utalvány (szponzori), egyedi póló (szponzor keresés) 

8. Dobogósok iskoláinak köszönőlevél (névre szóló) 

9. Területi felelősöknek köszönő oklevél (FB oldalon, honlapon, … -elnökségi tagokat 

kivéve) 

 

Fenti rendelkezéseket az Elnökség nem fogadta el és további kidolgozásra kérte fel a 

munkacsoportot. 

 

Országos döntő helyszínére lehetőségeket kell keresni. Kiskunfélegyházától, NEKA-tól és 

egy budapesti létesítménytől is kértünk ajánlatot. 

A Döntőt május közepén szeretnénk megrendezni. 
 

 



 

5. Létesítmény fenntartási problémák és versenyrendszeri átalakítások: 

Nagy Krisztián előterjesztésében szerepelt, hogy a tavalyi évtől a csarnokok fenntartási 

költségei nagyon megemelkedtek és elmondja, hogy az idei szezonban rengeteg versenyző 

hiányzik a rendszerből, legjobban a III. osztályú versenyzők morzsolódnak le. 

Ez nagyban érinti a ceglédi csarnokot, de talán a versenyrendszer átalakításával a következő 

szezonban hatékonyabbá lehetne tenni a csarnokok kihasználtságát. Nagyon nagy szükség 

lenne a Hodosra is, mint versenyhelyszínre. 

Joó Melinda elmondja, hogy a 2023. évi tervben szerepel a hazai versenyek költségeként a 

felnőtt GP rendszer újraindítása (I. és III. osztályban is). Ezzel az I. osztályú versenyek 

részvételi aránya megnőne és rendeződne a II. és III. osztályú versenyek erőssége is. 

Az utánpótlás válogatási elvek követelményei ugyancsak hatással lesznek majd a korosztályos 

I. osztályú versenyekre és ezáltal a III. osztályúakra is. 

Varga Imre javasolja, hogy az Elnökség gondolja tovább az előterjesztést és nézzük meg, 

hogy a GP pl. megoldja-e a versenyrendszer problémáit. 

 

6. Tájékoztatás az U17 EB válogatási elveiről: 

Az Elnökség a kiküldött válogatási elveket tudomásul vette. Az egyesületek korábban már 

megkapták az erről szóló tájékoztatót. 

 

7. Tájékoztatás az egyesületek részére nyújtott szövetségi programokról  

Az Elnökség a programot tudomásul vette. Az egyesületek korábban már megkapták az erről 

szóló tájékoztatót. 

 

8. Tájékoztatás az NSR bevezetési problémáiról: 

Gazdag Ferenc tájékoztatójában leírta, hogy milyen teendőink vannak az NSR rendszerben. 

Fontos, hogy a továbbiakban minden egyesület elkezdje a saját játékosainak adatait tisztázni, 

hiszen az NSR csak a tökéletes 4T (Természetes azonosítók: neve, anyja neve, születési hely 

és idő) alapján működik. Ez várhatóan, a többi sportághoz hasonlóan nagyon nehézkesen fog 

működni. 

A jogi határidőt a rendszer jelenlegi működésképtelenségével lehet tolni, azonban az állami 

támogatások igénybevételéhez – amennyiben lesznek ilyen az egyesületek részére- , 

mindenképpen ezen rendszeren keresztül lehet csak kezelni. 

Jelenleg a szakmai, informatikai egyeztetések folynak, amíg nincs tökéletes működő NSR, 

addig a SIR-t használjuk. Az áttérésről mind az elnökséget, mind pedig a tagságot majd 

időben értesítjük és kérjük a közreműködésüket. 

 

9. MTLSZ munkavállalók juttatásainak 2023-as jogszabálynak megfelelő rendezése 



Az Elnökség zárt ülésen meghatározta a főtitkár minimálbérét a diplomás minimálbért 

meghatározó jogszabálynak megfelelően. 

 

 

Kapitány Péter megköszöni a figyelmet és 13:35-kor bezárja az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2023.02.03. 

 

 

 

 

 

…………………………                                                       ………………………… 

        Hausz Gyula                                                                           Gazdag Ferenc 


