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Emlékeztető 

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 

Elnökségi Ülés 

2021.02.11.,15:00 

 
Helyszín: PTE Egészségtudományi Kar, nagyelőadó (7621 Pécs, Vörösmarty utca 4.) 

 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, az elnökség határozatképes.(A jelenléti ív tartalmazza a 

meghívottakat is) 

 

Dr. Ács Pongrác felkérte Hoffbauer Márkot, hogy az emlékeztető elkészítésére és a 

hangfelvételre. 

Az ülésről készült hangfelvételhez minden elnökségi tag és meghívott hozzájárult.  

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta az napirendet: 

 

Napirend címe Előterjesztő Mellékletek: 

Javaslattétel a Pécsi 

Egyetemi Atlétikai 

Club új társadalmi 

elnöke 

vonatkozásában 

Dr. Ács Pongrác 

ügyvezető elnök 

Nincs 

A „Tudás és sport” 

stratégiai anyag 

bemutatása és 

elfogadása 

Hoffbauer Márk 

ügyvezető igazgató 

Tudás-és sport 

stratégia  

Javaslattétel a PEAC 

által kapott források 

2021. első félévi 

elosztása kapcsán 

Hoffbauer Márk 

ügyvezető igazgató 

 

A PEAC bővítési 

terveinek 

bemutatása 

Dr. Ács Pongrác 

ügyvezető elnök, 

meghívottként Dr. 

Mintál Tibor és Dr. 

Vermes Csaba 

 

Egyebek   
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https://drive.google.com/file/d/1gefsle0PFD9NcVv9MtijW2vuut-lDfKr/view?usp=sharing


 

PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 
Szakosztályaink: Aerobic, Asztalitenisz, Íjászat, Vívás, Küzdősport, Kosárlabda, Kézilabda, 

Röplabda, Szabadidősport, Labdarúgás, Futsal, Csörgőlabda 

 
 

 

 
7624, Pécs Vasvári Pál utca 4. | Adószám: 19940681-1-02 | Bankszámlaszám: 11731001-20051060 

Tel:  06-72-503-600/23930 | Email:ptepeac@gmail.com 

 
- 2 - 

 

 

1. napirendi pont: Javaslattétel a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club új társadalmi elnöke 

vonatkozásában 

 

Előterjesztő: Dr. Ács Pongrác, ügyvezető elnök. 

Előzmények: 2020. június 30. hatállyal Jenei Zoltán lemondott a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 

társadalmi elnöki titulusáról.  

Előterjesztés: A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club elnöksége számára javaslom, hogy a társadalmi 

elnöki pozícióra Decsi Istvánt, a Pécsi Tudományegyetem kancellárját jelölje. Kancellár Úrral 

az előzetes egyeztetés a pozíció betöltése vonatkozásában lezajlott a pozíciót elfogadja. Az 

előterjesztés támogatása esetén a hivatalos döntést a küldöttgyűlés mondhatja ki, melynek 

összehívásáról a lehető legrövidebb módon intézkedik a PEAC iroda. 

Határozat: 

A PEAC elnöksége 7 igen/0 nem/0 tartózkodás mellett Decsi Istvánt a PTE kancellárját 

javasolja a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club társadalmi elnökének. 

 

 

2. napirendi pont: A „Tudás és sport” stratégiai anyag bemutatása és elfogadása 

Előterjesztő: Hoffbauer Márk, ügyvezető igazgató 

Előzmények: 2020 év utolsó negyedévében átfogó elemzés készült a PEAC létszámadatai, 

kapcsolatai, belső működése és a PTE-vel való kapcsolata vonatkozásában. Az elemzés célja, 

hogy az elkövetkező években egységes cselekvési terv kerüljön kialakításra, melynek 

érdekében született meg a „Tudás és sport” stratégiai anyag. 

Előterjesztés: A „Tudás és sport” stratégia az elnökség és meghívottak részére is kiküldésre 

került, a következő diákon a lényeg bemutatása történik meg. 

Határozat:  

A PEAC elnöksége 7 igen/0 nem/0 tartózkodás mellett a Tudás-és sport stratégia anyagot 

elfogadja, az ügyvezető igazgatót felhatalmazza a stratégia megvalósítására.  

 

 

3. napirendi pont: Javaslattétel a PEAC által kapott források 2021. első félévi 

elosztása kapcsán 

Előterjesztő: Dr. Ács Pongrác, ügyvezető elnök, Hoffbauer Márk, ügyvezető igazgató 

Előzmények:  A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 2021. első félévére a következő szerződés 

szerinti forrásokkal számolhat: 

• A PTE/63947-1/2020 iktatószámú szerződés alapján 14.000.000 Ft, melyből 3 millió 

forint a KAS Kft.-t illeti meg. Szerződés szerinti utalási nap: 2021. április 30. 

• A PTE/40765-1/2020 iktatószámú szerződés alapján 24.000.000 Ft. Szerződés szerinti 

utalási nap: 2021. február 15. 

• A Sportegyesületek Országos Szövetsége által biztosított 210.000.000 Ft. Várhatóan 

februárban folyósításra kerül. 

mailto:ptepeac@gmail.com
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• A fenti források mindegyike esetében vannak felhasználási megkötések, melyek közül 

a SOSZ támogatás esetében a legfontosabb, hogy a röplabda kivételével a többi TAO 

érintett sportág nem támogatható (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, vízilabda, futsal, 

kerekesszékes kosár). 

A PEAC célja, hogy annak ellenére, hogy ezen sportágak támogatása tiltott, egyéb források 

terhére ezen csapatsportok is támogatást kapjanak az első félév vonatkozásában. Jelen 

pillanatban e forrás nem lehet más, mint a Pécsi Tudományegyetem által biztosított két 

támogatás. 

 

Határozat: 

 

• A PEAC Elnöksége úgy dönt, hogy 2021. első félévében eltekint korábbi döntésétől, 

miszerint a PTE által biztosított források tekintetében az egyéni sportok 

elsőbbséget élveznek. 2021. első félévében a PTE forrásokat teljes egészében a 

TAO-s sportágak (kivéve röplabda) használhatják fel. 

• A PEAC Elnöksége elfogadja 1. sz. táblázatban (A PTE források 2021. első félévi 

felosztása) rögzített szakosztályi elosztást.  

• A PEAC Elnöksége elfogadja 2. sz. táblázatban (SOSZ felosztás) rögzített 

szakosztályi elosztást a 210.000.000 Ft összegű forrás tekintetében. 

 

4. napirendi pont: A PEAC bővítési terveinek bemutatása 

Előterjesztő: Dr. Ács Pongrác, ügyvezető igazgató 

Előzmények: A PEAC-ot két szakosztály kereste meg felvételi kérelemmel, úszás, kerékpár, 

mely sportágak képviselői az elnökség előtt be is mutatkoznak. Az esetleges csatlakozás révén 

az egyetemi sportpaletta szinte teljes egészében a PEAC-on belül egyesül. Az elnökségi ülésen 

Dr. Mintál Tibor mutatta be az Úszó szakosztály, míg Dr. Vermes Csaba a kerékpár szakosztály 

koncepcióját. 

Határozat:  

A PEAC elnöksége 7 igen/0 nem/0 tartózkodás mellett javasolja az úszás és kerékpár 

szakosztályok felvételét a Pécsi Egyetemi Atlétikai Clubba. A tagfelvételről szóló végleges 

döntést a küldöttgyűlés hozhatja meg. 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

Előterjesztő: Dr. Ács Pongrác, ügyvezető igazgató 

 

Dr.  Ács Pongrác ügyvezető elnök ismertette a PEAC beruházási terveit, a műfüves pályával 

kapcsolatos ötleteit.  

 

2021. február 11. 

 

Hoffbauer Márk 

ügyvezető igazgató sk. 
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