
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése 

Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc 

Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) 

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Füzi Gábor (elnök), Mészáros Szabolcs (elnökségi tag), Jaczkó Róbert 

Gyula (főtitkár), Köteles Anita (Ellenőrző testület elnöke) 

Egyesületek képviseletében: 

1. Dunai Krokodilok SE – Szabó József 

2. Phoenix Fireball SE – Varsányi Zsuzsanna 

3. Szőnyi Palánkdöngetők Köre – Türinger József 

4. Trampolin Sportegyesület – Orosz Tamás 

 

Egyéb: Harmat Nóra, Galambos Tamás 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Füzi Gábor köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy a 10 órára meghirdetett Közgyűlés 

nem volt határozatképes, hiszen 10 órakor mindössze 4 egyesület képviseltette magát jogszerű 

képviselettel. A meghívóban szereplő megismételt Közgyűlést 10.30 időpontra lett meghir-

detve, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Majd megnyitja az ülést, hi-

szen az Alapszabály 15. § 2./ értelmében a közgyűlés határozatképes, mert a 20 tagegyesület-

ből 4 jelent meg jogszerű képviselettel. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Orosz Tamást és Türinger Józsefet, szavazatszámlálónak Szabó 

Józsefet és Orosz Tamást, valamint Varsányi Zsuzsannát javasolja, akik mindannyian elfo-

gadják a felkérést. A közgyűlés 4 igen szavazattal fogadta el a jegyzőkönyv-hitelesítőket, a 

szavazatszámlálókat 4 igen szavazattal választotta meg. 

Füzi Gábor ismertetette az elnökség által beterjesztett napirendi pontokat: 

Az alapszabály szerinti kötelező napirendi pontok: 

I. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása  

II. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

III. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági mel-

léklet elfogadása  

IV. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve  

További napirendi pontok: 

V. Alapszabály módosítása 
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 Orosz Tamás Türinger József 

VI. Tisztségviselő-választás 

VII. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Varsányi Zsuzsanna jelezte, hogy nem kaptak írásos anyagot az I. napirendi ponthoz. 

 

Füzi Gábor szavazásra bocsátotta a napirendet. 

A közgyűlés 4 igen szavazattal elfogadta az elnökség által benyújtott napirendet. 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 

I. Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása. 

Füzi Gábor ismerteti az elnökség 2013-as tevékenységéről írt beszámolót, amely a közgyűlés 

jegyzőkönyvének 2. sz. mellékletét képezi. 

A beszámoló közben Galambos Tamás megjelent az ülésen, illetve Szabó József elhagyta a 

termet, de a szavazás előtt visszatért. Ismertetés közben sok kérdés érkezett, a megjelentek 

több javaslattal is éltek.  

Füzi Gábor szavazásra bocsátja az elnökségi beszámoló elfogadását: „Ki az, aki elfogadja az 

elnökség 2013-as beszámolóját?” 

Szavazás: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

Határozat (KGY-2014/0531/1): A közgyűlés az elnökség 2013-as tevékenységéről írt beszá-

molót 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 

II. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

 

Füzi Gábor tájékozatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Testület Köteles Anita elnök szemé-

lyében képviselteti magát az ülésen, beszámolóját (X. sz. melléklet) és állásfoglalását minden 

egyesület megkapta. Lehetőséget adott kérdésekre, észrevételekre, melyekre válaszolt. 

 

Füzi Gábor: Ki az, aki elfogadja az ET beszámolóját? 

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Határozat (KGY-2014/0531/2): A közgyűlés az ET 2013. évi beszámolóját 4 igen szavazattal 

elfogadja. 

 

A szavazás után Köteles Anita megköszönte a figyelmet, majd elhagyta az ülést. 

 

III. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet el-

fogadása 
 

Füzi Gábor: A kiküldött pénzügyi beszámolóval (3. melléklet) kapcsolatosan vannak-e kérdé-

sek? 

 

A kérdések megválaszolása közben Orosz Tamás elhagyta a termet, majd a szavazás előtt visz-

szatért. 
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Füzi Gábor: Ki az, aki elfogadja a pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet? 

Szavazás: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Határozat (KGY-2014/0531/3): A közgyűlés 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadja a Magyar 

Floorball Szakszövetség 2013. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

IV. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve 

Füzi Gábor ismertette az elnökségi beszámoló részét képző terveket, valamint a költségvetés 

(5. sz. melléklet) struktúráját, fő jellemezőit, számait. Ezután kérdésekre adott lehetőséget, me-

lyeket megválaszolt. Több kérdés vonatkozott egy-egy tételre, melyeket az Elnökség tagjai és 

a Főtitkár megválaszolt. 

 

Füzi Gábor: Ha nincs több kérdés, szavazzunk. Ki az, aki elfogadja az elnökség 2014-es szak-

mai és pénzügyi tervét? 

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. 

Határozat (KGY-2014/0531/4): A közgyűlés 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfo-

gadja a Magyar Floorball Szakszövetség 2014. évi szakmai és pénzügyi tervét. 

V. Alapszabály módosítása 

 

Mészáros Szabolcs 

 

Füzi Gábor részletezi, hogy az Alapszabály mely pontjait szeretné az Elnökség módosítani a 

Közgyűlés segítségével. Kihangsúlyozza, hogy minden esetben külön szavazás fog dönteni a 

módosítások elfogadásáról. Minden változtatni kívánt pont módosítását módszeresen alátá-

masztja. 

 

Határozat (KGY-2014/0531/5): A közgyűlés 4 igen, szavazattal elfogadja az Alapszabály 

alábbi szekciójának változtatását. „A Szakszövetség pecsétje: Pecsét, melyen ellipszis alakban 

a Magyar Floorball Szakszövetség logója szerepel.” 

 

Határozat (KGY-2014/0531/6): A közgyűlés 4 igen szavazattal elfogadja az Alapszabály 

alábbi szekciójának változtatását. „A Szakszövetség szervei: 1/d pont: Fegyelmi Csoport, Fe-

gyelmi Bizottság, Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság” 

 

Határozat (KGY-2014/0531/7): A közgyűlés 4 igen, szavazattal elfogadja az Alapszabály 

alábbi szekciójának változtatását. „Az elnökség feladata és hatásköre: W, ellátja a Stv-ben, il-

letve a sportfegyelmi felelősségről szóló 34/2001. sz. kormányrendeletben előírt funkciót és 

feladatokat” 

 

Határozat (KGY-2014/0531/8): A közgyűlés 4 igen szavazattal elfogadja az Alapszabály 

alábbi szekciójának változtatását. A tervezet 32. paragrafusának 1-3 pontja: „Fegyelmi Cso-

port, Fegyelmi Bizottság, Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság 

(1) A Szakszövetség tagjaival, valamint a sportágban tevékenységet folytató személyekkel és 

szervekkel szembeni Szakszövetségi fegyelmi eljárások lefolytatás a közgyűlés 5 éves idő-

tartamra Fegyelmi Csoportot hoz létre. A Fegyelmi Csoport tagjainak létszáma megegye-

zik a Szakszövetség mindenkori tagjainak a számával. A Fegyelmi Csoport munkáját elnök 

irányítja. A Fegyelmi Csoport tagjait és elnökét – a tagegyesületek jelölése alapján – a 
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 Orosz Tamás Türinger József 

Közgyűlés választja meg. A Fegyelmi Bizottság és Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság 3-3 

főből áll. A Fegyelmi Csoport elnöke egyben a Fegyelmi Bizottsági elnöke. Fegyelmi el-

járás lefolytatásához a Fegyelmi Csoport elnöke az eljárás megindítását megelőzően – a 

konkrét téma ismeretében, az összeférhetetlenség vizsgálatával egyidejűleg – a Fegyelmi 

Csoportból további két főt jelöl ki és létrehozza a Fegyelmi Bizottságot, ezzel egyidejűleg 

a Fegyelmi Csoportból további három fő kijelölésével létrehozza a Fegyelmi Fellebbviteli 

Bizottságot. 

 

(2) A fegyelmi bizottságok feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Szakszövetség 

Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 

 

(3) A Fegyelmi Fellebbviteli Bizottság élén az elnök áll, akit az adott bizottsági tagok maguk 

közül választanak. A Bizottság tagjai a Szakszövetségben más tisztséget nem viselhetnek, 

a Szakszövetséggel munkaviszonyban nem állhatnak.” 

 

VI. Tisztségviselő-választás. 

Füzi Gábor jelezte, hogy előzetesen a Szakszövetség elérhetőségeire nem érkezett jelölés, 

majd ismerteti az Elnökség jelöltjeit a két üres elnökségi tagi pozícióra; Váradi György és 

Tóth Imre megválasztásuk esetén mindketten vállalják a kinevezést. Több éve a floorball terü-

letén tevékenykednek és a jelenlegi Elnökség munkáját nagyban segítik. Váradi György a 

2013/14-es évad során a játékvezetők koordinálását látta el, míg Tóth Imre a Diákolimpia le-

bonyolítása során szerzett érdemeket. 

Füzi Gábor megkérdezte a jelenlévőket, szeretne-e valaki a jelölés jogával élni. 

 

Szabó József jelezte, hogy a számlálás befejeződött. 

 

Szabó József bejelentette, hogy minden szavazásra jogosult adott le szavazólapot, azok mind-

egyike érvényes volt. A szavazatok összesítése szerint Tóth Imre 4 szavazatot, Váradi György 

2 szavazatot kapott. 

 

Füzi Gábor: Megállapítom, hogy a szavazatok alapján Tóth Imre megválasztásra került az el-

nökség tagjának. Köszöntöm az új elnökségi tagot, remélem, hogy akik nem kaptak elegendő 

szavazatot, azok is tovább segítik a szövetség munkáját. 

 

VII. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

Füzi Gábor: A Szakszövetség elérhetőségeire beterjesztett napirendi ponti javaslat nem érke-

zett a szabályzatoknak megfelelő határidőig. Ebben a napirendi pontban ezért nem születhet 

határozat. 

 

Füzi Gábor megköszönte mindenkinek a részvételt, ismételten köszöntötte az új elnökségi ta-

gokat. 14 óra 15 perckor berekesztette a közgyűlést. 

 

 

Komárom, 2014. május 31. 
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  ..............................................   ..............................................  

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 

 

  .......................................................   ...............................................................  

 Orosz Tamás Türinger József 

 


