
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt Közgyűlése 

Dátum: 2015. április 18. 10 óra 30 perc 

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

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Füzi Gábor elnök, Veisz László alelnök, Mészáros Szabolcs elnökségi 

tag, Köteles Anita Ellenőrző Testületi elnök, Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

Egyesületek képviseletében: 

1. Cartoon Heroes – Blaumann Ádám 

2. DEAC Sport Kft. – Lánczi András László 

3. Dunai Krokodilok SE – Szabó József 

4. Fekete Ló Ajka – Szegvári András 

5. Origo SE – Szegvári András 

6. Phoenix Fireball SE – Varsányi Zsuzsanna, Szedlák László 

7. Szőnyi Palánkdöngetők Köre – Jenei Tamás 

8. Trampolin SE – Orosz Tamás 

 

Egyéb: Ambrus Norbert, Liebe György, Bak Norbert, Apró Zoltán, Orosz Luca, Nádor Krisz-

tián, Türinger József 

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Füzi Gábor köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 2015. április 18. 10 órára meghirde-

tett Közgyűlés a megjelentek számából fakadóan határozatképtelen volt, majd a 2015. április 

18. 10 óra 30 percre meghirdetett megismételt – mely a megjelentek számától függetlenül ha-

tározatképes – Közgyűlést megnyitotta. 

Füzi Gábor jegyzőkönyv hitelesítőnek Jenei Tamás-t és Szegvári Andrást jelöli, szavazatszám-

lálónak Szabó Józsefet, valamint Blaumann Ádámot jelöli, akik mindannyian elfogadják a fel-

kérést. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás és 6 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesí-

tőket, ugyancsak 2 tartózkodás és 6 igen szavazattal a szavazatszámlálókat. 

 

Füzi Gábor ismertette az Elnökség által benyújtott napirendi pontokat: 

 

Az Alapszabály szerint kötelező napirendi pontok: 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve. 

További napirendi pontok: 

5. Fegyelmi Csoport tagok választása 
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  .......................................................   .................................................................  

 Szegvári András Jenei Tamás 

6. Alapszabály módosítása 

7. Sportági reform javaslatok 

8. Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségének visszahívása 

9. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Füzi Gábor elmondta, hogy tagok által beterjesztett javaslat nem érkezett. 

 

A Közgyűlés indítványozta, hogy a napirendi pontokat a fentitől eltérő sorrendben tárgyalják 

a megjelentek. A tárgyalás sorrendje: 

 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

4. Fegyelmi Csoport tagok választása 

5. Alapszabály módosítása 

6. Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségének visszahívása 

7. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve. 

8. Sportági reform javaslatok 

 

Füzi Gábor szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a Közgyűlés indítványának megfelelő 

sorrendben. 

 

A Közgyűlés 8 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 

 

 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 

Füzi Gábor a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének nevében megtartotta beszámoló-

ját, majd kérdéseknek adott helyt. 

 

Jenei Tamás az SZPK képviseletében felszólal és kifejti, hogy a beszámolóban elhangzottakkal 

ellentétben egyesülete tevékenységét továbbra is a magyar floorball színvonalának növelése 

érdekében fejti ki, ezt semmilyen értelemben nem hátráltatja, sőt elősegíti a szlovákiai floorball 

klubokkal kötött egyezségük egy közös bajnokság szervezéséről. Sérelmezi továbbá, hogy a 

Díjtáadó Gálán végül nem azok kapták meg a kitüntetéseket, elismeréseket, akiket valóban 

megilletett volna. 

 

Varsányi Zsuzsanna bírálta mind a beszámolót, mind az elnökség elmúlt időszakban folytatott 

tevékenységét. 

 

Orosz Tamás sajnálatát fejezi ki amiatt, mert az elnökségből és a tagságból is kevesen képvi-

seltetik magukat. 

 

Határozat: (KGY-2015/0418/1): A Közgyűlés elfogadja az Elnökség 2014. évről szóló beszá-

molóját. 

Szavazás: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
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Varsányi Zsuzsanna, Orosz Luca elhagyja a Közgyűlés helyszínét, a továbbiakban meghatal-

mazottja, Szedlák László képviseli teljes jogkörrel a Phoenix Fireball Sportegyesületet. 

 

 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

 

Köteles Anita, az Ellenőrző Testület elnöke korábban a tagság rendelkezésére bocsájtotta a 

Testület beszámolóját, a Közgyűlésen elmondta, hogy a Szlovén és Spanyol Floorball Szövet-

ségekkel szemben fennálló követelések kivezetését javasolja a könyvelésből, hiszen azt 2010 

óta nem tudta behajtani a Szakszövetség, és a partnerek hajlandóságot sem mutatnak arra, hogy 

eleget tegyenek a követeléseknek. Végül kérdéseknek adott helyt. 

 

Határozat (KGY-2015/0418/2): A Közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Testület beszámolóját. 

Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

 

Füzi Gábor ismertette a beszámolókat, elmondta, hogy a tagság korábban megkapta azokat, 

további kérdés esetén szívesen válaszol. 

 

Határozat (KGY-2015/0418/3): A Közgyűlés elfogadta a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről 

szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

4. Fegyelmi Csoport tagok választása 
 

Az ARES HC-nak nem volt korábban elfogadott Fegyelmi Csoport tagja, így az egyesület új 

jelöltje Dávidné Sándor Erika. 

 

Határozat (KGY-2015/0418/4): A Közgyűlés megszavazta, hogy Dávidné Sándor Erika a Fe-

gyelmi Csoport tagja lehet az Ares HC képviseletében. 

Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

5. Alapszabály módosítása 

 

Füzi Gábor elmondta, hogy az Alapszabály több helyen való pontosítása szükségessé vált. A 

létesítő okirat tervezetét korábban megkapták a tagegyesületek elektronikus úton. Jaczkó Ró-

bert Gyula szóban ismertette a módosítandó bekezdéseket. 

 

Határozat (KGY-2015/0418/5): A Közgyűlés elfogadta az Alapszabály módosítását. 

Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 

Füzi Gábor pár perces szünetet rendel el, mialatt Türinger József megérkezett. A Közgyűlés 5 

perc után folytatódott. 

 

6. Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségének visszahívása 
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  .......................................................   .................................................................  

 Szegvári András Jenei Tamás 

 

Füzi Gábor és Veisz László elmondták, hogy jelenlegi formájában a Szakszövetség elnökségé-

nek működését hátráltatják a kevésbé aktív elnökségi tagok. Füzi Gábor hozzátette, hogy a köz-

eljövőben családi- és munkahelyi okokból nem tud elegendő időt az elnöki tisztségből fakadó 

feladatok ellátására fordítani. E két okból kifolyólag az elnökség úgy ítélte meg, hogy a meg-

felelő eljárás ez esetben, ha önmaga kezdeményezi a visszahívását. 

 

Füzi Gábor végül hozzátette, hogy Veisz Lászlót alkalmasabbnak tartja saját magánál az elnöki 

posztra, így az elnökség esetleges visszahívása esetén őt javasolja elnöknek. Hozzátette, hogy 

nem kíván elszakadni a sportágtól, a továbbiakban elnökségi tagként szívesen segítene. 

 

A Közgyűlés titkos szavazással dönt az elnökség visszahívásáról 

 

Határozat (KGY-2015/0418/6): A Közgyűlés szavazatai alapján visszahívja a Magyar 

Szakszövetség elnökségét, elnökét. Újabb tisztségviselők megválasztásáig a lehetőségekhez 

képest zökkenőmentes működés érdekében megbízzák Jaczkó Róbert Gyula főtitkárt, hogy az 

ügyviteli feladatokat lássa el, a banki átutaláshoz szükséges jogosultságokat technikai okokból 

Füzi Gáborral együttesen gyakorolják. 

Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 

Az elnökség visszahívásával a 4. és 8. napirendi pontok tárgyalása okafogyottá vált, azokat a 

tisztségviselő választás utáni első Közgyűlésen szükséges pótolni.  

 

Füzi Gábor megköszönte mindenkinek a részvételt, majd 13:30-kor berekesztette a közgyűlést. 

 

 

Budapest, 2014. április 18. 

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

 Füzi Gábor Jaczkó Róbert Gyula 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

 Szegvári András Jenei Tamás 

 


