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Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Főtitkár Úr! 
Tisztelt Elnökség! 

     
 
Az MRSZ alapszabálya szerint lehetőség van arra, hogy a tagok egyéni beadvánnyal fordulhatnak a 
közgyűlés felé. Ezért kérjük, hogy az évi rendes közgyűlés egyéb napirendi pontjai közé vegyék fel 
Sportegyesületünk beadványának megtárgyalását. 
 
A Közgáz SC azzal a fordul az MRSZ elnöksége felé, hogy a szövetség versenyszabályzatát alakítsa át 
úgy, hogy megszünjön az a sportegyesületünket is érintő megkülönböztetés, hogy sportolóinknak nincs 
lehetősége a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban országos bajnokságot nyerni. Ezáltal elesünk attól 
a lehetőségtől, hogy a jelenleg érvényben lévő felsőfokú tanulmányokra jelentkezés szabályozásában 
szereplő nemzetközi, felnőtt, a diákolimpia, és a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban elért első – 
harmadik helyezésekért a felvételiző diák plusz pontokat kaphasson.  
 
Kezdeményezésünk indoklása:  
 
Jelenleg csak az első osztályú csapatokban sportolóknak van lehetőségük ilyen módon plusz pontokat 
szerezni a felvételihez, mert csak nekik van az U 21 junior bajnokság kiírva. A korábbi években az NB 
II-ben, ahol már nagyon régóta versenyzünk, volt junior csapat indítási kötelezettség. Többször nyertünk, 
vagy dobogón végeztünk ebben a korosztályban, és volt is olyan sportolónk aki ezért plusz pontokat 
kapott a felvételin és bekerült a felsőoktatásba. Jelenleg is több olyan sportolónk van aki egyetemre készül. 
Ebben a rendszerben az U21 csapatok, akikkel meg kell mérkőznünk, a fent jelzett okok miatt a 
kedvezeményezettséget élvezik, míg mi nem! Úgy gondoljuk, hogy attól, ha valaki „csak” másodosztályú 
ne legyen másodrangú! Ezzel, hogy már két éve ebben kevert bajnokságban versenyzünk, úgy véljük 
hátrányos helyzetben vagyunk! Ráadásul a mi végeredményünket befolyásolja az NB I U21-s csapatokkal 
elért eredményünk, addig náluk igazából nincs nagyon jelentősége az alapszakaszban elért 
eredményeiknek, mert egy bizottság dönti el, hogy hogyan folytatják tovább. Természetesen kizárva 
szubjektumot, és figyelembe veszik az NB II eredményeket is, főként az egymás ellenit, de szerintünk 
nem azonosak a feltételek ránk nézve és rájuk. Ugyanis mi ugyabban a rendszerben versenyzünk tovább 
amiután kettéválik a bajnokság, ők pedig folytatják egy teljesen más, tornarendszerű lebonyolításban.  
 
Úgy véljük, nem lehet összevetni a körtét az almával. Ezenkívül az azonos feltélteleket ott sem érezzük, 
hogy az U 21 csapatok akár komplett serdülő csapattal is kiállhattak ebben a kevert NB II / U 21 
bajnokságban következmény nélkül, míg a mi serdülőink, akik olyan tudásúak, hogy már a felnőtt csapatba 
is bekerülnek, nem játszhatnak a saját korosztályukban az országos bajnokságban, mert a felnőttből a 
visszajátszát az OSB-be tiltja a versenyszabályzat. 
 
Összefoglalva. A Közgáz SC kéri, hogy vezesse be az MRSZ újból az U 21 korosztályú országos 
bajnokságot az NB II-ben is.  
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