
JEGYZŐKÖNYV  

A Magyar Floorball Szakszövetség rendkívüli közgyűlése 

Dátum: 2011. augusztus 27. 10 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

Résztvevők: Németh Miklós (MFSZ elnök), Mile Lajos (elnökségi tag) 

Apostol Ágnes (Cartoon Heroes FSE), Atyafi Dániel (White Sharks HC), Rácz László 
(Phoenix Fireball SE), Szabó Gergely (Kinizsi TTK) 

Németh Miklós 10 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés még nem határozatképes. 

Németh Miklós 11 órakar megállapítja, hogy a közgyűlés az előírt 1 órás várokozási idő-
ben nem vált határozatképessé, így azt nem lehet megtartani. 

 

 ..............................................  ..............................................  
 Németh Miklós Rácz László 
 MFSZ elnök MFSZ főtitkár 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Atyafi Dániel Szabó Gergely 

JEGYZŐKÖNYV  

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt rendkívüli közgyűlése 

Dátum: 2011. augusztus 27. 11 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

Résztvevők: Németh Miklós (MFSZ elnök), Mile Lajos (elnökségi tag) 

Apostol Ágnes (Cartoon Heroes FSE), Atyafi Dániel (White Sharks HC), Gál Tamás 
(Miskolci FE), Rácz László (Phoenix Fireball SE), Szabó Gergely (Kinizsi TTK) 

Jegyzőkönyvvezető: Rácz László (főtitkár),  

Németh Miklós köszönti a megjelenteket, és megnyitja az ülést, hiszen az alapszabály ér-
telmében a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők számától 
függetlenül határozatképes 

Javasolja, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Rácz László, jegyzőkönyv-hitelesítők 
Atyafi Dániel és Szabó Gergely legyen. A közgyűlés ezeket egyhangú szavazással elfo-
gadja. 

Németh Miklós ismerteti a napirendet, a közgyűlés 5 igen szavazattal elfogadja azt. 

A közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Ellenőrző Testület beszámolója a 2010-es évről 
2. 2010-es év pénzügyi beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági jelentésének 

jóváhagyása 
3. 2011-es év költségvetésének elfogadása 
4. Elnökségi tag választása 
5. Fegyelmi Bizottsági tag választása 
6. A Szakszövetség Alapszabályának módosítása 
7. A Pridentum Kft. által indított perben hozott elsőfokú ítélet fellebbezésének kér-

dése. 
8. Egyéb (határozat nem hozható) 

I. Ellenőrző Testület beszámolója a 2010-es évről 

Gál Tamás mint az ET 2010-ben regnáló elnöke ismertette a testület beszámolóját. Ki-
emelte a szoros gazdálkodás szükségszerűségét, a kintlévőségek kezelésének fontos-
ságát a tartozások rendezésének érdekében. A közhasznúsági jelentést és pénzügyi be-
számolót a törvényi előírásoknak megfelelőnek tartja az ET, azok elfogadását javasol-
ja a közgyűlésnek. 

Kérdés nem érkezett a beszámolóhoz kapcsolódóan. 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Atyafi Dániel Szabó Gergely 

Határozat (KGY-2011/0827/1): A közgyűlés a beszámolót 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás-
sal elfogadja. 

II .2010-es év pénzügyi beszámolójának, mérlegének és közhasznúsági jelentésének 
jóváhagyása 

Németh Miklós ismerteti az elkészült jelentéseket, a közgyűlés azokat elfogadja. 

Határozat (KGY-2011/0827/2): A közgyűlés a 2010-es év pénzügyi beszámolóját, mérlegét 
és közhasznúsági jelentését 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja. 

III. 2011-es év költségvetésének elfogadása 

Németh Miklós részletesen ismerteti a költségvetés tételeit, azok értékeit. Kiemeli a kint-
lévőségek és tartozások nagy arányát a költségvetésben. Reményei szerint ezek nagyobb 
részét ebben az évben lezárhatja a szövetség. Külön felhívja a figyelmet a Pridentum per 
pénzügyi vonatkozásaira. Amennyiben az elsőfokú ítéletben meghatározott teljes összeg 
kifizetése szükséges, az nem finanszírozható a rendes évi költségvetésből. Emiatt a költ-
ségvetésbe beépítésre került opcióként egy plusz befizetés a tagegyesületek részéről, egy 
évi tagdíjjal megegyező mértékben. Ennek szükségessége függ a ténylegesen fizetendő 
összegtől, és az év hátralévő részében zajló pénzügyi folyamatoktól. 
 
Gál Tamás felvetette, hogy a köv. évi költségvetésnél érdemes megvizsgálni a válogatot-
tak finanszírozását, milyen arányban vannak egymással, az elért eredményekkel, azok 
mozgósító hatásával.  Többen egyetértettek a felvetéssel, de kifejtették, hogy ez egy érzé-
keny, a gyakorlatban nem könnyen kezelhető kérdés. Alapvető megoldás a források növe-
lése lenne, amihez elengedhetetlen támogatók bevonása. 
 

Határozat (KGY-2011/0827/3): A közgyűlés a 2011-es év költségvetését 5 igen szavazattal 
elfogadja. 

IV. Elnökségi tag választása 

Az eddig meg nem választott 7. elnökségi tagnak Németh Miklós Türinger Józsefet 
javasolja, aki a vele való egyeztetés során vállalta a tisztséget megválasztása esetén. 
Az elnökségi munka felosztásában az utánpótlás terület koordinálása lenne az ő fel-
adata. Más személyre nem érkezett sem előzetesen, sem a közgyűlésen jelölés. Né-
meth Miklós felvetette az egy jelölt esetén az alapszabály szerint alkalmazható nyílt 
szavazás lehetőségét, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

Határozat (KGY-2011/0827/4): A közgyűlés 5 igen szavazattal megválasztja elnökségi tag-
nak Türinger Józsefet. 

V. Fegyelmi Bizottsági tag választása 

Sajnos a Fegyelmi Bizottság betöltetlen tagjának megválasztásához nem érkezett jelö-
lés sem előzetesen, sem a helyszínen. Emiatt a közgyűlés nem tudott határozatot hozni 
ebben a napirendi pontban, azt a következő közgyűlés pontjai közé sorolta.  

 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Atyafi Dániel Szabó Gergely 

VI. A Szakszövetség Alapszabályának módosítása 

Rácz László főtitkár javasolta az alapszabály 3 pontjának változtatását, amelyek a köz-
gyűlés szervezhetőségét hivatottak javítani, segíteni. A közgyűlés 5 igen szavazattal elfo-
gadta a javasolt változásokat. 

Határozat (KGY-2011/0827/5): A Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabályának alábbi 
pontjai ekként változnak: 
 
16.§ 2./ 
Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított harminc percen belül nem válik határozatké-
pessé, a közgyűlést nem lehet megtartani. Az ismételten megtartott közgyűlés az eredeti napi-
rendre felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
17.§  2./ e./ 
a Szakszövetség tagjai által az elnökséghez legalább 10 nappal a közgyűlés ülése előtt írásban 
beterjesztett javaslatok. 
 
17.§  3./ 
A 2./ pont e./ pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azo-
kat a közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal írásban benyújtották az elnökséghez, ami 
dönt a javaslat napirendre vételéről, és az ülés előtt legalább egy héttel a módosított napirend-
ről tájékoztatják a tagokat. 
 

VII. A Pridentum Kft. által indított perben hozott elsőfokú ítélet fellebbezésének 
kérdése 

Az elnökség E-2011/0731/2 sz. határozatával a közgyűlés hatáskörébe utalta a döntést a 
szövetség ellen a Pridentum Kft. által indított per elsőfokú ítéletének megfellebbezésének 
ügyében. 

Mile Lajos összefoglalta a per lefolyását, az ítéletet és annak indoklását. Fontos tudniva-
lóként kiemelte, hogy a másodfokú eljárásban új bizonyítékokat, tanúkat már nem lehet 
benyújtani, beidézni, az eddigi periratok alapján dönt a másodfokú hatóság, Szakmai vé-
leménye szerint a fellebbezés sikerességére kevés esélyt lát, annak inkább időhúzó jellege 
lehet. Németh Miklós ismertette az elnökség álláspontját, miszerint a fellebbezés kimene-
tele bizonytalan, viszont idő- és pénzigényes, emiatt nem tűnik célszerű lépésnek.  

Határozat (KGY-2011/0827/6): A közgyűlés 5 igen szavazattal a fellebbezéstől való eltekin-
tés mellet dönt és megbízza az elnökséget a per lehetőség szerinti minél kedvezőbb lezárására. 

VIII. Egyebek 

Strauss Tamás levélben tett felvetése a játékvezetői tevékenységgel kapcsolatban 
• A tájékoztatás fejlesztésével teljes mértékben egyetértett a közgyűlés és az el-

nökség jelen lévő tagjai, amit kezdeményezni fognak a JT vezetőjénél. 
• A pénzügy működés átláthatóbbá tételéhez kapcsolódóan a jelenlévő egyesüle-

tek kifejezték, hogy készek ésszerű többletterhet is vállalni a kérdés rendezése 
érdekében. Ehhez hasonló kompromisszum készséget várnak a játékvezetőktől 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Atyafi Dániel Szabó Gergely 

is. Németh Miklós megfogalmazta egy átfogó szabályozás megalkotásának 
szükségességét, sőt reményét a bevezetésére 2012-től, mint új pénzügyi évtől. 

Szabó Gergely érdeklődött az edzőképzés további terveiről. Németh Miklós kifejtette, 
hogy nem áll le a beindult folyamat, de fontos egy átfogóbb, mind a törvényi előíráso-
kat, mind a szakmai igényeket, szükségeket, mind az anyagi lehetőséget figyelembe 
vevő koncepció kidolgozása. 

 Az új átigazolási szezonban többször tapasztalt anomáliák elkerülése is felvetődött, 
aminek alapja egy megújított igazolási és átigazolási szabályzat lehet. 

Németh Miklós levezető elnök 13.30-kor berekeszti a közgyűlést, és megköszöni a munkát. 
 
 
 
Budapest, 2011. augusztus 27. 

 ..............................................  ..............................................  
 Németh Miklós Rácz László 
 
 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 PH. 



 
 .......................................................  .................................................................  
 Atyafi Dániel Szabó Gergely 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: ET 2010. évi beszámolója 
2. számú melléklet: Pénzügy beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés 2010 
3. számú melléklet: Költségvetés 2011 
4. számú melléklet: Mile Lajos összefoglalója a Pridentum-per kapcsán 
 
Csatolva: 

• Jelenléti ív 
• A csapatok eseti meghatalmazásai a szavazásra jogosult személyek részére. 

 


