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171215/1  

Az Elnökség egyhangúan levezető elnöknek Pintyőke Marcellt, jegyzőkönyv 

hitelesítőknek Karsai Ferenc és Tóth László urakat, és jegyzőkönyvvezetőnek Csurgai 

Zitát választotta. Az elnökség 5 fővel döntés- és határozatképes. 

171215/2  

Az Elnökség egyhangúan elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, Juhász 

Tibor és Mayer Árpád urak kiegészítésével az Egyebek napirendi pontokhoz: 

Juhász Tibor: Az év játékosa ponttáblázat kiszámításánál kiegészítéseket 

szükséges tenni, hogy az értékelés egyértelmű legyen. 

Mayer Árpád: A honlapon megjelenő információk aktualitásáról szükséges 

beszélni; módosítást kellene eszközölni az NBII ifjúsági jegyzőkönyv 

formátumában, mert a csere nem fér ki; a játékszabályzat frissítését kell 

eszközölni, mert hiányzik például a vendéggolyó és a kisgolyó; U14-U18 

továbblépése. 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a két javaslatot a napirendi pontok 

kiegészítésére vonatkozóan. 

 

171215/3  

Az elnökség megállapítja, hogy azon bizottság részéről, amelyet az elnökség arra kért fel 

az alakuló ülésen, hogy a Teke Szakági Szövetség SzMSz-ét felülvizsgálja, december 15-

ig előrelépés, javaslat, megkeresés az elnökség felé nem érkezett. Az elnökség felkéri 

Dávid Veronikát, hogy dolgozza ki – figyelembe véve a teke társadalom kéréseit, 

észrevételeit – a módosítási javaslatokat az SzMSz-re és február 15. napjáig küldje el ezt 

a Teke Szakági Szövetség elnöksége és a MABOTESZ elnöksége felé is. 

171215/4  



A MATESZ Elnöksége tudomásul veszi, hogy a 2017/18-as évben a Teke Szakági 

Szövetség által szervezett Szuperliga, NBI és NBII bajnokságban Hajdú-Bihar, Tolna és 

Baranya megye nem vett részt. 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a két határozatot és az első napirendi pontot. 

171215/5  

A MATESZ Elnöksége a 4. számú napirendi pontot a soron következő elnökségi ülésre 

halasztja. 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a második napirendi pontot 

171215/6  

A MATESZ weboldalának felelőse a mindenkori főtitkár. Még decemberben hozzáférést 

kell kérni a honlap üzemeltetőjétől három főnek: Csurgai Zita, Dávid Veronika és Tóth 

László. A weboldal szakmai felügyelője Dávid Veronika, az operatív részéért pedig Tóth 

László és Csurgai Zita a felelős, akik heti kétszeri, hétfői és pénteki feltöltéssel 

aktualizálják az oldalt. Pintyőke Marcell január 15-ig időpontokkal és erőforrás 

igényekkel javaslatot tesz a MATESZ weboldal megújítására. 

171215/7  

A versenyengedély igénylések határideje megegyezik az átigazolási időszak 

határidejével, ami augusztus 20. A 2018/19-es bajnoksági évtől pedig a 

versenyengedélyeket nem kell a játékosoknak magukkal vinni, azonban a sportorvosi 

igazolványt kötelező.  

171215/8  

A látássérültekre vonatkozó Magyar Teke Szakági Szövetség anyagi költése a 

számlákkal együtt leadásra kerül még idén.  

171215/9  

A Magyar Teke Szakági Szövetség az építéssel kapcsolatos technológiai kiírásban részt 

kíván venni, hiszen a sportág célja, hogy olyan pálya épüljön, ami az általunk 

meghatározott célokra alkalmas, illetve azt is jelezzük a MABOTESZ felé, hogy a 

szerződés következő részében allokáljunk egy összeget projekt menedzsmentre (5%), 

ami fedezi a szövetség tárgyi munkáját és járulékos költségeit.  



Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a harmadik napirendi pontot. 

171215/10  

A Magyar Teke Szövetség felkéri Ferencz Józsefet, hogy tegyen nemzetközi vizsgát, 

annak érdekében, hogy minősíteni tudja a magyarországi nemzetközi pályákat.  

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a negyedik napirendi pontot. 

 

171215/11  

A Magyar Teke Szövetsége Elnöksége elfogadta az Ifjúsági Bajnokság átalakítási 

tervezetét, valamint felkérte a Verseny Bizottságot, hogy vizsgálja felül a felnőtt 

bajnokság bonyolítási rendjét.  

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta az ötödik napirendi pontot. 

 

171215/12  

A Magyar Teke Szövetség Elnöksége egyhangúan megszavazta, hogy ezt a napirendi 

pontot a következő ülésen fogják megtárgyalni, annak tudatában, hogy a 2023-as 

Világbajnokságra létesülő komplexumra kért támogatás milyen elbírálásban részesül, 

mik a következő lépések. 

 

 

171215/13  

A Magyar Teke Szövetség Elnöksége felkéri Január 31. határidővel Mayer Árpád és 

Szarvas Balázs Urakat, hogy részletesen dolgozza ki ezt a javaslatot.  

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a hetedik napirendi pontot. 

 

171215/14  

Az Elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az NBII Ifjúsági jegyzőkönyv két sorral 

egészüljön ki, hogy legyen helye a cserék rögzítésének. 

 



171215/15  

Pintyőke Marcell január 31-ig javaslatot tesz erre a szabályozásra a MOB etikai 

szabályzata alapján, amely javaslatnak a szankciókat is tartalmaznia kell. 

Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot. 

 

171215/16  

Az Elnökség határozata szerint Brancsek János 2017. évi kiemelkedő 

sportteljesítményéért különdíjban részesül. 

Az Elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a napirendi pontot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


