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JEGYZŐKÖNYV 
 

A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt Közgyűlése 

 

Dátum: 2021. január 20. 19 óra 30 perc 

Helyszín: online ülés kormányrendelet alapján 

 

A Közgyűlés online megtartására az alábbi Kormányrendelet alapján került sor: 

„502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 

3. § (1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve 

küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes 

részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már 

összehívásra került. 

(2) A jogi személy döntéshozó szervének 

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, 

vagy 

b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli 

döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor 

kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem 

vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.” 

 

Résztvevők: 

MFSZ képviseletében: Veisz László elnök, Lánczi András László, Rácz László elnökségi 

tagok, Feke János Dávid Versenybizottsági elnök, Balogh Norbert Játékvezetői Testület elnök, 

Dorogi Kristóf Tibor főtitkár. 

 

Egyesületek képviseletében: 

1. Ares HC – Pavelka Zoltán 

2. Cartoon Heroes – Blaumann Ádám 

3. DEAC – Lánczi András László 

4. Dunai Krokodilok – Veisz László 

5. ATTE– Akcal Richárd 

6. Phoenix Fireball – Varsányi Zsuzsanna 

7. SZPK – Kovácsa Barna 

8. Origo SE – Szegvári András 

9.  Dunaújváros - Kiss Tibor 

10.  Unihockey Szigeti Rókák SE – Sándor Csaba 

 

Egyéb: Liebe György, Pál Lajos, Lippai Péter, Varga Dénes, Jaczkó Róbert Gyula  

 

Jegyzőkönyvvezető: Dorogi Kristóf Tibor 

 

Veisz László köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy az eredetileg 2021. január 21. 19 

órára meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt az alacsony részvétel miatt, emiatt 

megismételt közgyűlésre kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

Hozzátette, hogy a 2021. január 21. 19.30 órára meghirdetett megismételt Közgyűlés 

határozatképes, 9 tagegyesület képviselteti magát a 23-ból, majd a Közgyűlést megnyitotta. 
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Veisz László jegyzőkönyv hitelesítőknek Blaumann Ádámot és Varsányi Zsuzsannát jelöli, 

akik elfogadták a felkérést. 

A Közgyűlés 2 tartózkodás, 0 nem, 7 igen szavazat mellett választotta meg a jegyzőkönyv 

hitelesítőket. 

 

Szavazatszámlálónak Jaczkó Róbert Gyulát és Szegvári Andrást kérte fel, akik elfogadták a 

felkérést. A Közgyűlés 1 tartózkodás, 0 nem és 8 igen szavazat mellett választotta meg a 

szavazatszámlálókat. 

 

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. Elnök választása 

6. Elnökségi tagok választása 

7. Ellenőrző testület elnökének választása. 

7. Online közgyűlésre való lehetőség biztosítása 

8. A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Hozzátette, hogy a tagoktól napirendi pont javaslat nem érkezett, ezért ez a pont nem kerül 

tárgyalásra. Veisz László szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat. 

 

A Közgyűlés 0 tartózkodás, 0, nem 9 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 felkérte Dorogi 

Kristófot, hogy mutassa be az elnökség beszámolóját, az ismertetés alatt a kérdéseket 

folyamatosan válaszolták meg az MFSZ jelen lévő képviselői. 

 

Határozat: (KGY-2021/0120/1): A Közgyűlés elfogadja az Elnökség 2019. évről szóló 

beszámolóját. 

Szavazás: 8 igen, 0 tartózkodás, 1 nem 

 

2. Az Ellenőrző Testület beszámolójának jóváhagyása 

 

Dorogi Kristóf Tibor ismertette az Ellenőrző testület beszámolóját, a tartalomhoz nem érkezett 

kérdés a tagok részéről. 

 

Határozat (KGY-2021/0120/2): A közgyűlés elfogadta az Ellenőrző Testület beszámolóját. 

Szavazás: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás. 
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3. A Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadása 

 

Veisz László felkérésére Dorogi Kristóf Tibor ismertette a beszámolót és közhasznúsági 

mellékletet, elmondta, hogy a tagság korábban megkapta azokat, további kérdés esetén szívesen 

válaszol. A tagok személyesen is áttekintették a dokumentumokat, kérdést nem tettek fel. 

 

Határozat (KGY-2021/0120/3): A Közgyűlés elfogadta a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről 

szóló beszámolót és közhasznúsági mellékletet. 

Szavazás: 9 igen, 0 tartózkodás, 0 nem 

 

4. Az Elnökség következő évi szakmai és pénzügyi terve 

 

Az MFSZ képviselői ismertették a korábban az MFSZ elnöksége által elfogadott szakmai és 

pénzügyi tervet a 2020-as évre. A költségvetést részletesen kifejtették, ahogy a költségsorokhoz 

kapcsolódó szakmai indokokat, érveket is. 

 

Határozat (KGY-2021/0120/4): A Közgyűlés elfogadta a következő évi szakmai és pénzügyi 

tervet. 

Szavazás: 8 igen, 0 tartózkodás, 1 nem 

 

Az 5. napirendi pont előtt bejelentkezett az Unihockey Szigeti Rókák SE képviselője Sándor 

Csaba, így a szavazásra jogosultak száma 10 főre emelkedett. 

 

5. Elnök választás 

 

Dorogi Kristóf Tibor a napirend ismertetése előtt elmondta, hogy elnök választásra azért kerül 

sor, mert a jelenlegi elnök, Veisz László mandátuma lejárt. Elmondta, hogy az elnöki posztra a 

Közgyűlést megelőzően írásban két jelölés érkezett, a Phoenix Fireball jelöltje Veisz László, 

az ATTE jelöltje Pál Lajos. Majd a jelenlévő tagok képviselőitől megkérdezte, hogy 

szándékukban áll-e további jelölteket állítani. Szóban nem érkezett jelölés. Ezt követően 

felkérte Veisz Lászlót, valamint Pál Lajost, hogy ismertesse terveit, elképzeléseit a 

megjelentekkel, akik röviden ismertették a terveiket, majd válaszoltak a tagok kérdéseire. 

 

Dorogi Kristóf Tibor ismertette az Alapszabály szerinti szavazás rendjét, majd a szavazás 

kezdetét vette. 

 

Határozat (KGY-2021/0120/5): A Közgyűlés a Magyar Floorball Szakszövetség elnökének 

megválasztotta Veisz Lászlót. 

Szavazás: Veisz László 6, Pál Lajos 4 

 

Dorogi Kristóf Tibor köszöntette a Magyar Floorball Szakszövetség elnökét, Veisz Lászlót, 

gratulált megválasztásához. 
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6. Elnökségi tagok választása: 

 

Dorogi Kristóf Tibor elmondta, hogy két elnökségi tag – Hajnal Gabriella, Vadócz Bence - 

mandátuma járt le, így két fő elnökségi tag megválasztása vált szükségessé. Elnökségi tagnak 

a Közgyűlést megelőzően írásban nem érkezett jelölés. Majd a jelenlévő tagok képviselőitől 

megkérdezte, hogy szándékukban áll-e jelölteket állítani. 

 

A jelenlévő tagok képviselői közül az Origo SE elnökségi tagnak Pál Lajost, a Phoenix Fireball 

SE Hajnal Gabriellát és Liebe Györgyöt, az ATTE Balogh Norbertet, akik megválasztásuk 

esetén vállalták a tisztség ellátását. 

 

A szavazást megelőzően Veisz László elmondta, hogy véleménye szerint Hajnal Gabriella 

elnökségi tag tisztség helyett, az utóbbi öt év során a floorball sportágért elvégzett munkája 

alapján, érdemes a Szakszövetség tiszteletbeli elnöki pozíciójára. Kérte, hogy a szavazáskor 

minden tag képviselője ennek tudatában adja le voksát. A tiszteletbeli elnöki tisztségről a soron 

következő közgyűlésen dönthet a tagság. 

 

Dorogi Kristóf Tibor ismertette az Alapszabály szerinti szavazás rendjét, majd a szavazás 

kezdetét vette. 

 

Határozat (KGY-2021/0120/6): A Közgyűlés a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségi 

tagjának megválasztotta Pál Lajost 8, Balogh Norbertet 6 szavazattal. 

 

Veisz László köszöntette a Magyar Floorball Szakszövetség elnökségi tagjait, gratulált 

megválasztásukhoz. 

 

7. Ellenőrző Testület elnökének megválasztása: 

 

Dorogi Kristóf Tibor elmondta, hogy Köteles Anita, az Ellenőrző Testület elnöke benyújtotta 

lemondását a Közgyűlést megelőzően. Az Ellenőrző Testület elnökének a Közgyűlést 

megelőzően írásban nem érkezett jelölés. Majd a jelenlévő tagok képviselőitől megkérdezte, 

hogy szándékukban áll-e jelölteket állítani. 

 

A jelenlévő tagok képviselői közül a Dunai Krokodilok nevezte Liebe Györgyöt, aki 

megválasztása esetén vállalta a tisztséggel járó feladatok ellátását. 

 

Dorogi Kristóf Tibor ismertette, hogy az Alapszabály tartalmazza, hogy egy fő jelölt esetén 

nyílt szavazással is lehet döntést hozni, majd megkérte a Közgyűlést, hogy szavazzanak a nyílt 

szavazásról. A jelenlévő tagok 10 igen szavazattal, egyhangúlag nyílt szavazás mellett 

döntöttek. 

 

Határozat (KGY-2021/0120/7): A Közgyűlés megválasztotta a Magyar Floorball 

Szakszövetség Ellenőrző Testületének az elnökének Liebe Györgyöt. 

Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. 

 

Veisz László köszöntette a Magyar Floorball Szakszövetség Ellenőrző Testületének az elnökét, 

gratulált megválasztásához. 
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8. Alapszabály módosítás: 

 

Az MFSZ elnöksége kezdeményezte az Alapszabály módosítását, hogy kerüljenek bele a 

Közgyűlések online megtartásához, részvételhez szükséges kiegészítések. A módosításhoz 

szükséges előterjesztés még munkaanyag státuszban áll, így ezt a napirendi pontot a 

megjelentek nem tudták tárgyalni. 

 

A napirendi pontban nem született határozat. 

 

Végül Veisz László megköszönte mindenkinek a részvételt, jó munkát kívánt a megválasztott 

tisztségviselőknek, majd 21:35-kor berekesztette a Közgyűlést. 

 

Budapest, 2020. január 21. 

  

 

 

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

 Veisz László Dorogi Kristóf Tibor 

 a közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezető  

 

 


