
 

 

 

Jegyzőkönyv kivonat 

Amely készült a BTSZ 2013.01.07-én megtartott elnökségi üléséről 

 

Napirendi pontok: 

1. Utánpótlás Bizottság terveinek megbeszélése 

2. Az elmúlt félév tapasztalatainak megbeszélése 

3. Januári versenyek előkészítése 

4. MATESZ Közgyűlés küldötteinek kijelölése 

5. Egyebek 

 

1. Az Utánpótlás Bizottság terveit Ferencz József bizottságvezetővel egyeztetve tár-

gyalta meg az elnökség. 

Ferencz József felvetései a következők: 

- érdekelté kell tenni az egyesületi edzőket és vezetőket, hogy a náluk versenyző fiata-

lokat minél több versenyen szerepeltessék. 

- el kell érni, hogy a versenyeken elindított fiatalok mögött mindig legyen olyan sze-

mély, aki segíti a versenyzőt. Ha ez nem megoldható az egyesület részéről, akkor kér-

jenek segítséget a versenyen közreműködő edzőktől./ pl: Ferencz J/. 

- a BTSZ-nek meg kell keresnie azokat a forrásokat, amivel elősegíthető az utánpótlás 

nevelés. Ez ügyben a pályával rendelkező csapatok segítségét kérjük az utánpótlás vá-

logatott közös edzéseihez. Egyeztetés folyamatban van a helyszíneket és időpontokat 

illetően. 

- az Utánpótlás Bizottság a január 13.-i Bátori emlékverseny után jelöli ki a válogatott 

keretet, melynek összetételét ezt követően jelenteti meg a honlapon. Természetesen 

azzal a kitétellel, hogy a keret a későbbiekben is módosulhat. 

- válogatott keretszámok: lányoknál 4 ifjúsági -2 serdülő; fiúknál:8 ifjúsági-2 serdülő. 

Következő összetartó edzés 2013.febr. 3-án a Vízművek pályán lesz.  Meghívott 

kerettagokat az Utánpótlás Bizottság értesíti. 

A BTSZ elnöksége az Utánpótlás Bizottsággal egyezetve döntött: a korábbi évek-

hez hasonlóan idén is a Bátori emlékversenyen elért eredmények alapján jut az 

Országos Serdülő Páros Bajnokságba a MATESZ által megadott keretszámú  

leány és fiú páros. 

 

2. Az új elnökség működése óta eltelt félév értékelése: 

a. 2012.12.20-án a Fővárosi Törvényszék döntése alapján jogerőre emelkedett 

Szécsi Károly elnökként történt bejegyzése, valamint az Alapszabály módosí-

tásai. 

 



 

b. A hosszadalmas bírói eljárás következtében a BTSZ elvesztette a NEFMI által 

a Kató Ferenc emlékversenyre megítélt támogatás összegét. 

c. A félév beindítása nem volt zökkenőmentes, de mostanra rendeződött a szövet-

ségi munkák felosztása. A Játékvezető küldő Bizottság munkájába bekapcso-

lódik Szarvas Balázs is. 

d. Az új honlap beindítása folyamatban van. Ezzel az egyesületek is kötelesek be-

kapcsolódni az eredményközlésbe. A jövőben a kiosztott egyesületi jelszavak 

használatával az egyesület megbízottja viszi fel a honlapra az adatokat. A Ver-

senyjegyzőkönyveket továbbra is kötelező eljuttatni Németh Attilának, aki a 

Versenybizottság nevében a felvitt adatokat ellenőrzi és a bajnoki tabellákat 

elkészíti. Az eredményeket vezeti. 

A honlap egyéb közleményeit Borbély Tibor teszi közzé. 

A BTSZ ELHÍVJA MINDEN TAGEGYESÜLET FIGYELMÉT AZ 

EGYESÜLETI JELSZAVAK ÁTVÉTELÉRE! /átvehető a BTSZ irodában/. 

e. Dr Földvári Béla az eltelt félévben munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott a 

BTSZ elnökségének munkájában részt venni. 

      3.  2013. januári versenyek:          

            Timár Károly emlékverseny 3.ford.: ideje: 2013.jan. 12 szombat  

                                                            helyszín: Főv.Vízmű pálya 

            Közreműködőket az elnökség kijelölte. 

            Báthory László emlékverseny 3.ford.: ideje: 2013.jan. 13. vasárnap 

                                                             helyszín: FTC  pálya 

            Közreműködőket az elnökség kijelölte. 

            Timár Károly emlékverseny 4.ford.: ideje: 2013.jan. 26. szombat  

                                                              helyszín: Gázművek pálya 

 

4.    A MATESZ 2013.február 22-én Tisztújító Közgyűlést tart. 

       A BTSZ 2012.06.25-én megtartott Közgyűlésének határozata értelmében, a  

       megválasztott küldöttek közül a budapesti egyesületeket Szécsi Károly BTSZ  

       elnök, Sitkei Jánosné főtitkár, Csiky Alajos és Schulz Rezső fogja képviselni  

       az elnökség kijelölése alapján./ tekintettel arra, hogy 4 fő képviselőt  

       delegálhatunk/. 

       A MATESZ megbízása alapján Bartos Gábor Jelölő Bizottsági tag javaslatokat  

       vár az elnök, ill. elnökségi tagok személyére.  

 

 

 

 

 

 



 

       

5. Egyebekben: 

Esedékessé válik a 2013.évi érdekképviseleti tagdíj befizetése, melynek 

mértéke nem változott. Minden egyesület a legmagasabb bajnoki osztály-

ban szereplő csapata után fizet tagdíjat a következők szerint: 

Szuperliga 20.000 Ft 

NB I.          18.000 Ft 

NB II.         17.000 Ft 

NB III.       15.000 Ft 

Pártolói     12.000 Ft 

 

Befizetési határidő 2013. febr. 4. hétfő. 

      

 
 
Kmf.                                                                      Sitkei Jánosné 
                                                                                   Jkv. 
  

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                


