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JEGYZŐKÖNYV  

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt rendes közgyűlése 

Dátum: 2011 január 09. 10.30. 

Helyszín: Magyar Sport Háza, Földszinti Nagytárgyaló (1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.) 

Résztvevők: Vörös László (MFSZ elnök), Kovács Tamás (elnökségi tag), Németh Miklós 
(elnökségi tag), Ressely Béla (elnökségi tag) 

Lánczi András (Debreceni FSE), Rácz László (Phoenix FSE), Szabó József (Dunai 
Krokodilok SE), Ulicza Tamás (Cartoon Heroes FSE), Kiss Zoltán (Veszprémi ESC), 
Atyafi Dániel (White Sharks HC), Ágoston Zsolt (Neumann FSE), Strauss Tamás 
(Szolnok CFK), Mitli Attila (Pálhama Agrospeciál SE) 

Jegyzőkönyvvezető: Székely Réka (főtitkár) 

Vörös László megnyitja az ülést, és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
megismételt közgyűlés 22 szavazásra jogosult tagegyesületből 9 szavazásra jogosult 
résztvevővel határozatképes. Javasolja, hogy a levezető elnök Vörös László, a közgyűlés 
jegyzőkönyvvezetője Székely Réka legyen. A közgyűlés ezeket 9 igen, egyhangú 
szavazással elfogadja. 

Vörös László a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolja Ulicza Tamást és 
Ágoston Zsoltot. A közgyűlés 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja. 

Vörös László ismerteti a napirendet, közgyűlés 9 igen egyhangú szavazással elfogadja. 

A közgyűlés napirendje: 
1./     Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 
2./     Az ellenőrző testület beszámolója 
3./     2008.évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
4./     2009. évi közhasznúsági jelentéselfogadása 
5./   A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a 
mérleg elfogadása 
6./ Elnökségi tag választása 
7./ Fegyelmi bizottsági tag választása 
8./ Egyéb (a napirendi pontban határozat nem hozható) 
 

I. napirendi pont: Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása: 
Vörös László szóban elmondja a beszámoló tartalmát. A résztvevő csapatvezetők 
megvitatják a témákat. Strauss Tamás kérdéseket tesz föl a diákolimpiáról, válogatott 
csapatok anyagi támogatásának fölhasználásáról, mérkőzések számáról egy hétvége alatt; 
javaslatot tesz arra, hogy a játékosoknak vizsgát kellene tenni a szabályok ismeretéből, 
megkérdezi, hogy a hunfloorball.hu -ra felvitt eredményeket ellenőrzi- e valaki?, 
javaslatot a jegyzőkönyv formátumú információ felvitelére; kérdést tesz fel, hogy miért 
az egyesületek fizetnek a bírónak, és nem a szövetség? Ágoston Zsolt kérdéseket és 
javaslatokat tesz föl az edzőképzéssel és diákolimpiával kapcsolatban. 
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A közgyűlés beszámolót 8 igen és 1 tartózkodással elfogadta. 
 
II. napirendi pont: Az ellenőrző testület beszámolója: 
Gál Tamás nem jelent meg. A jelenlévők megvitatják a kérdést. A közgyűlés ezt a 
javaslatot 3 igen, 3 nem, 3 tartózkodással nem fogadta el. 
 

III. napirendi pont: A 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
Testületi beszámoló hiányában nem volt szavazás. 
 

IV. napirendi pont: 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadása: 
Testületi beszámoló hiányában nem volt szavazás. 
 

V. napirendi pont: A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a 
mérleg elfogadása: 
A közgyűlés 9 igennel elfogadja, hogy 2011 tavaszán megrendezendő közgyűlésig a 
szövetség a 2010-es költségvetés értelemszerűen módosított változata alapján 
gazdálkodjon. 
 

VI. napirendi pont: Elnökségi tag választása: 
Határozat nem született, mivel nem volt jelölt az elnökségi tagságra. 
 

VII. napirendi pont: Fegyelmi Bizottsági tag választása: 
A közgyűlés elfogadta Atyafi Dánielt és Mitli Attilát a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak 7 igen és 2 tartózkodással. A közgyűlés 7 igen és 2 érvénytelen szavazat mellett 
megválasztotta Kelemen Gábort a fegyelmi bizottság tagjának. 
 

VIII. napirendi pont: Egyéb (a napirendi pontban határozat nem hozható): 
Ebben a napirendi pontban határozat nem született. 
 

Vörös László levezető elnök berekeszti a közgyűlés, és megköszöni a munkát. 
 
Budapest, 2011. január 09. 
 
 
 
 .............................................. ..............................................  
 Vörös László Székely  Réka 
 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 
 PH. 
 
Mellékletek: 
 
Csatolva: 
A csapatok eseti meghatalmazásai a szavazásra jogosult személyek részére. 
 


