
JEGYZŐKÖNYV 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt Közgyűlése 

Dátum: 2017. május 13. 10 óra 30 perc 

Helyszín: Magyar Sport Háza, Budapest 

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Veisz László elnök, Hajnal Gabriella és Vadócz Bence elnökségi ta-

gok, Jaczkó Róbert Gyula főtitkár 

Egyesületek képviseletében: 

1. Cartoon Heroes – Blaumann Ádám 

2. Dunai Krokodilok – Veisz László 

3. Phoenix Fireball – Varsányi Zsuzsanna 

4. SZPK – László Péter 

5. Trampolin SE – Orosz Tamás 

6. Origo SE – Szegvári András 

 

Egyéb: Nádor Krisztián, Jenei Tamás, Türinger József,  

Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula 

Veisz László köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy a 2017. május 13. 10 órára meghir-

detett Közgyűlés a megjelentek számából fakadóan határozatképtelen volt, majd a 2017. május 

13. 10 óra 30 percre meghirdetett megismételt – mely a megjelentek számától függetlenül ha-

tározatképes – Közgyűlést megnyitotta. 

Veisz László jegyzőkönyv hitelesítőknek Blaumann Ádámot és Varsányi Zsuzsannát jelöli, 

akik elfogadták a felkérést. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás 3 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesítőket. 

 

Szavazatszámlálónak Orosz Tamást és László Pétert, akik elfogadták a felkérést. A Közgyűlés 

2 tartózkodás és 3 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv hitelesítőket. 

 

Veisz László 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. Elnökségi tag választása 

6. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 
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  .......................................................   .................................................................  

   

Veisz László elmondta, hogy tagok által beterjesztett javaslat nem érkezett, így a hatodik na-

pirendi pont okafogyottá vált. 

 

Veisz László szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 

 

A Közgyűlés 1 tartózkodás, 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

A napirendi pontok tárgyalása megkezdődött. 

 

 

1. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

 

Veisz László a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségének nevében megtartotta beszámo-

lóját, a beszámoló alatt a kérdéseket folyamatosan válaszolták meg az MFSZ képviselői. 

 

Szegvári András megérkezett a napirendi pont tárgyalása közben, így hat egyesület szavazhat. 

 

Határozat: (KGY-2017/0513/1): A Közgyűlés elfogadja az Elnökség 2016. évről szóló beszá-

molóját. 

Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

 

 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolója 

 

Beszámoló hiányában a napirendi pontot később tárgyalja a Közgyűlés. 

 

A megjelentek sérelmezték, hogy a beszámoló nem készült el, kérték a Szakszövetséget, hogy 

a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a határidők betartására. 

 

 

3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

 

Veisz László ismertette a beszámolókat, elmondta, hogy a tagság korábban megkapta azokat, 

további kérdés esetén szívesen válaszol. 

 

Határozat (KGY-2017/0513/2): A Közgyűlés elfogadta a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről 

szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

Szavazás: 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

 

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve. 

 

Az MFSZ képviselői előadták a korábban az MFSZ elnöksége által elfogadott szakmai és pénz-

ügyi tervet a 2017-es évre. A költségvetést részletesen kifejtették, ahogy a költségsorokhoz 

kapcsolódó szakmai indokokat, érveket is. 

A fentiekhez kapcsolódik, hogy az MFSZ fizeti teljes egészében a válogatottak versenyezteté-

sének IFF felé fizetendő költségeit, továbbá az egyesületek számára a versenyengedélydíjak 

csökkentéséből fakadóan fenntartható módon olcsóbb lesz a versenyeztetés. 
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Az SZPK Komárom és a Phoenix Fireball képviselői jelezték, hogy a 2017-es év szakmai prog-

ramjáról szeretnének az elnökséggel külön párbeszédet kezdeményezni. 

 

Határozat (KGY-2017/0513/3): A Közgyűlés elfogadta a következő évi szakmai és pénzügyi 

tervet és szakmai fórum 30 napon belül. 

Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás  

 

 

5. Elnökségi tag választása 

 

Előzetesen a Dunai Krokodilok Gál Tamást jelölte az elnökségbe, míg a helyszínen nem érke-

zett további jelölés, így a megjelentek egy jelölt esetén nyílt szavazással is szavazhattak. 

 

Határozat (KGY-2017/0513/4): A Közgyűlés nyílt szavazásal megválasztotta elnökségi tag-

nak Gál Tamást. 

Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás  

 

 

Veisz László megköszönte mindenkinek a részvételt, majd 12:20-kor berekesztette a közgyű-

lést. 

 

 

Budapest, 2017. május 13. 

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

 Veisz László Jaczkó Róbert Gyula 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

  


