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Csorba József elnök a 14@ órára meghirdetett Közgyűést haűrozatképtele,nnek nyilvánítja,
mivel a 80-ból 30 szavazásra jogosult delegált van jelen. Bejelenti, hogy a negismételt
Közgyulés ugyanezen Napirendi pontokkal 150a órakor kezdődik és a megielentek
számáÉő| ftiggetleniil határozatképes lesz.

Csanda Lajos beszélgetésként megkéri Csorba József elnök ltat az Alapszaháily 17.

pontj ának felolvasasára.

1500 órakor Csorba József elnök köszönti a megjelenteket és megnyitja a megismételt
Közgyúlést. Megállapítja, hogy a 80-bó1 32 szavazásrajogosult képviselő van jelen, tehát
az egy szerú többsé ghez 17 szav azat sziikséges.

K.II. 1,12019 (V.29.): A Közgrűlés látható többséggel, 32 igen szavazat mellett,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül dr. Kerekes Gábort választja levezető elnöknek

dr. Kerekes Gábor köszönti az egybegyilteket és jó munkát kívan. Elmondja, hogy 80
a napirendi pontok mindegyike egyszerűkiadható szavazat volt 57 egyesület által és

többséget igényel. A hatírozathozatal módja nyí|t szavqzással ttirténik, kézfelemeléssel,
szav azőIappal a kézben.
Szavazategyenlőség esetén, egyszer ismételt szavazás kell, és ha a megismételt szavazás is
szavazategyelnőséggelzérul,ahatÉrozatijavaslatotelvetsttnekkelltekinteni..

A levezető elnök Joó Melirtdát javasolja jegyzőkönywezetőnek.

I(H. 2l20t9 (V.29.): A Közryűlés látható többséggel, 31 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül Joó Melindát választja jegzőkönywezetőnek

A levezető elnök Bálega Tibor fiötitkírt és Rázsó Pál tiszteletbeli elnököt javasolja
j egyzőkönyv hitelesítőnek.

K.H. 3l20lg (V.29.): A Közryűlós 31 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül Rízsó Pált és Bálega Tibort választja jeryzőkönyv hitelesítőnek

A levezető elnök Borbély Sándort javasolja a szavazatszámláló bizottsag elnökének,
Bukoviczki Nikolettát és Bukoviczki Biankát pedig aszavazatsaÁmlá|ő biZottság tagiainak.

K.H.4l20l9 (V.29.): A Köz5rűlés Borbély §ándort, Bukoviczki Nikolettát és Bukoviczki
Bianlc{t 29 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül választja a
szav azat számláló bizottságba.

Csanda Lajos benyujtja az AlapszabáIy 17. pontját és kérdezi, hogy annak alapjan mennyi a
szavaző.

Varga Imre: Jogalkalmazót bíáunk meg, hogy vezesse le a Közgyűlést.

Levezető elnök javasolj4 hogy a közgyülés a közgyúlés napirendi porrtjait a közgyűlési
megbívóban közzétettek szerint fogadja el azzal, hogy a közgyulés előbb tíígyalja a felügyelő
bizottság jelerrtését és csak azt követően a pétújgyi beszámoló, köáaszrúsági melléklet és

mérleg elfogad.ísát.



K.II. 5/2019 (V.29.): A Közgrűlós a Napirendi pontokat eryhangú szavazással,32 igen
szavazatJal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az atábbaik szerint:

Napirendi pontok:

1) A Szakszövetség 2018.évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló ós annak
jóváharyása

2) Felüryelő Bizottság 20l8.évi beszámolója és annak jóváharyása
3) A Szakszövetség 2018.évi Pénzügyi beszámolójan Közhasznúsági Jelentésen

Mérlege és annak jóváhagyása
4) A 2019.óvi Pénzüryi terv elfogadása
5) A 2a§. évi Szakmai terv elfogadása
6) Egyéb

dr. Kerekes Gábor javasolja" hogy a közös munka hatékonyabbá tétele érdekében a
közgyúlés 3-4 percben kor|átozzau egyes napirendi pontokhoz valőhozzásző|ást.

K.H. 6/2019 (V.29.)z A Közryűlés 31 igen és 1 nem szavazattalo tartózkodás nélkül az e§
napirendi ponthoz történő homászőlás hosszúságát ery személy részére 4 percben
maximalizálja. Minden képviselő ery napirendi ponthoz csak eryszer szólhat hazzá.

1) A Szakszrivetség 2018.évi tevékenysébéről szóló beszámoló

Csorba József elmondja, hcigy a kikiildésre került közgyűlési anyagot szívesen kiegészíti,
amennyiben a közgytílés igényli. A kiegészítés egy átfogó tájékoáatás, amely érinti a
tavalyi és az idei tevékenységet, valamint a tavalyi és az idei pénzügyi helyzetet is.

A kiegészítésre a többség igényt tart, ezért Csorba József elnök az aIehbiakcőL tqékoztatla
a közgyűlést:

o kiemeli az edzőképzés minőségi és mennyiségi szintre való emelését, megdupláfrlk a
szakembereink számát. 2019-ben végül 30-an végeztek a TF-en és Győrben.
Elindítottunk egy z.képzést is a TF-en. A Szövetség mindkét kurzus költségét
áfiáIlalta.

o shuttle Time: a bázis kiszélesítéséhez nélktilöáetetlen, egyre !öbb tutor tudja a
testnevelőket oktatni. Az Egri Tanénképző Főiskolan is beindul majd a képzés, a TF-
en pedig 2020. szeptemberétől a testnevelő tanári szakon minimum feléves oktatás
lesz tollaslabdából. l

o Média: azM4 csatomián folyamatosan jelen vagyunk, sikerült megállapodni veliik. Az
évi 50-55 óra plusz az ismétlések nagyon jót tesznek a sportágnak.

o Kvalifikációs versenyek: 4 sportoló jutott kt az Európai Játékokr4 a VB-n egy
játékossal veszünk résá. Cél Tokióra 1-2 kvaliíikráció. A nehézségek ellenére a GP
döntőt meg tudtuk rendezni. Az IFI olimpia: mind a lanyoknál, mind a fiúknál kijutott
egy-egy játékos a2018. évi Buenos Aires-i olimpiara. Minden koroszüílyos válogatott
részt tudott venni nemzetközi versenyen. A Diákolimpian vannak problémák, de ez
egy hatalmas létszámú verseny és ilyen körülmények között jelenleg
megrendezhetetlen.

Pusáai Balazs megköszöni a lehetőséget az edzőképzést illetően. Felveti, hogy jól esett
volna a résávevőknek, ha a szakmuvezető is jelen van a diplomaosáón.
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csanda Lajos nehezményezi, hogy a Magyar Bajnokságokon tul nagy a résztvevők

Ietszátma. A szomszédos Órszágokban a bajnokokat keresik és nem a tömeget- Továbbra is

hiányolja az U15-ös vegyes prárost. Nern ért egyet a kétféle ver§enyengedéllYel. A
Diakolimpia szerinte -ettutl* körülmények között zaj\ott és felveti a koroszÜalYok

szétszedését. A Játékvezetői Bizattság jelentésében meglepő dolgokat trulált, sajnálatos

módon az éltala legjobbnak ítélt játékvezetőket (Pusztai Balazst és Major IstvanO

eltiltották. Szeretné,*ha a játéklezétés minóségi lenne és hogy ogY .A" kategóriás

versenyen ne lehessen vizsgazni j átékvezetőként.

dr. Nagy Gergő Milan: 4 országos Diákolimpia döntőt csinált végig és szerinte kel1

csinálni valamit a versennyel. A izakmai tervben benne van a játékvezetők kéPzése, de

mindenképpen emelni kell a díjukat is.

Pusáai Balézsszerint sajnálatos, hogy Tollas Emese nem jelenik meg a Közgyűésen, mert

gondok vannak a munkájával.

dr. Kerekes Gábor szavazásrabocsájtja a 2018. évi szakmai beszámolót,

I(H. 1t21lg (V.29.): A Közryűlós 30 igen szavazattal, 2 tartózkodás melletto

ellenszavazat nélkül elfogadta a 2018. évi Szakmai beszámolót.

2) A Felügyelő Bizottság beszámotójaa 2018. éyről

Hausz Gyula, a Felügyelő Bizottság elnöke megrállapítja, h9w a sztikséges

dokumentumokat megvizrgaltu, de mivel azok későn kerültek Publikálásra, ezért szeretné

a jelentését kiegészíteni.

A felügyelőbizottság a Ptk. elóírásainak
vonatkozóan a szövetség gazdrálkoűsát,
elnökség tevékenysé gét.

a Szövetség elkészítette a 2018.A Felügyelőbízottság megállapítj4 hogy
gazdáIko dásara vonatkozó
- mérleget (köáasznúsági melléklettel)
- eredmény kimutatást
- kiegészítőmellékeltet
- pénzügyi beszámolót
- szakmai beszámolót
- 2al9. évi szakmai tervet
- 2019. évi költségvetési tervet

A Felügyelőbizottság javaslata és kérése:

figyelembevételével megvizsgálta a 2018. évre

pénzügyi helyzetének alakulását, valamint az

r elhatarolás a mérlegben a páIyánatoklezérásáig
o 2019.június 30-ig Elnökségi ügyrend elkészítése
o GDPR szabályzatlétrehozasa
o negyedéves főkönlvi kivonatok benyújtásaaz FB részére

A Felügyelőbizottság a Magyar Tollaslabda Szövetség 2018. évi beszámo\Őját79 976 eFt

(mérle§föosszegge1)-,,eszkdiok" ós,,forrásoP' egyező értével, és 17 976 eFt (köáasznú

alaptevekenysogiredmenye: 13 998 eFT és a vállalkozrási tevékenység eredménYe:3 978

eFt) mérleg .".ioti eredménnyel a MTLSZközgwIésének elfogadásra javasolja.
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Gazdag Ferenc kérdezi, hogy kötel ező e'azelnökségnek az FB javaslatait végrehajtani.

dr. Kerekes Gábor elmondja, hogy - bár a levezető elnök szerepkörén tulterjeszkedni
vélemény-nyilvánítással nem kívan - ügyvédi véleménye szerint az esetlteges hiiányosságokat
az elnökségnek orvosolnia kell.

Csanda Lajos szővá teszi, hogy előző este kapta meg a jelentést, amiben meggondolandó
dolgok vannak. Az FB csak a pénztigyi dolgokkal foglalkozik, a szakmai dolgokkal nem, pl.
hogy kevés a bíró.

Bálega Tibor megköszöni a Felügyelő Bizottság alapos munkáját. Szerinte nem kérnek
lehetetlent és az elnökség partner a kérések teljesítésében.

Keresái Zoltán kérdezi, hogy a Szövetség pénzügyeibe nyerhetnek e mélyebb betekintést a
klubok.

Hausz Gyula szerint az FB nemcsak a Szövetség működési rendjét ellenőrzi, hanem az
Elnökség működési rendjét is. Akinek problémája vaíl) azjeleáeti az Elnökség felé. Ha nem
kap kielégítő vélasrt, akkor jeleáeti a Felügyelő Bizottságnak. Ha egy tagszervezet kíviáncsi
a pénzijgyi dolgokra, akkor az Elnökség felé kell, hogy forduljon. A betekintés nem
nyilváno ss ágr a hozatalt j elent.

Csanda Lajos megkérdezi, hogy az ügyrend publikus e.
\,\

Hausz Gyula válaszol, hogy t Elnökség a saját múködéséről dönt.

K.H. 8/2019 (V.29.): A Közryűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a 2018. óvi Felüryelő Bizottsági beszámolót.

15:52 -kor 2 fő elment, így 30 szavazattalrendelkezó képviselő maradt.

3) A Szakszövetsée 2018. évi Pénzügyi beszámolója. Közhasznúsági jelentése és Mérlege

Bálega Tibor főtitkáí elmondja, hogy a Pénziigyi Beszámolót ő készítette, mí8 a Mérleget
és a Közhasznúsági Jelentést a szövetség könyvelóje. Elmondja, hogy a besaímolóban
azért szerepelnek még magasabb összegek, mert 2016 végén a Szövetség.kapott egy
nagyobb ámogatiást, amiből még maradt 2018-ra. }al9-te is elhataroltak egy összeget,
mert még nem költöttek el valamennyi fonást. Ebből akarják megoldani az utánpótlás
versenyeáetését és az edzőképzés költségeit. Meghosszabbítottík a felhaszrrálási
határidőt, de felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy ez nem költhető el bármire, mindenhez
tételes elszámolas sztikséges. A következő években sajnos nem vrárható ekkora támogatas.

Csorba József kiegészíti a beszámolőt azza|,hogy a 2}24-esbudapesti olimpiai terveket
illetően kaptuk eztanagy támogaüíst. Mivel nem tartozunk a kiemelt sportágak közé, még
mindig varjuk, hogy megkapjlk azEMMI-től a20I9. éwe vonatkoző tátmogatási összeget.
Mindig céIzott támogatást kapunk. Főtitkaí ur tökéletes elszámoliásokat készít, kiemelném
a munkáját.

keresái zoltín kérdezi, hogy bele lehet e tekinteni az elszétmolásokba.

Csorba József kéri, hogy ezt az igényét jelezze azElnökség felé.
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Csanda Lajos ahozzászőlásában megemlíti, hogy a dietétikai felszerelés nagYon drága, a

tagdíjaknáí a Paralimpia Bizottság tagdíja nagyon ffi€6, a Magyar Nemzetközi nagyon

aíagá.Nem érti, hogy mit jelentenek ispaning partnerek és a kiilfoldi edzők,

Kűőed,hogy mi uTt u Ét_os Marketing költsé g és azutrárrpótlrásra költött Z }dFL

Kereszti Zoltánkérdezi, hogy lehet e kérdezni részletesen, pl. Marketing.

Csorba József válaszol, miszerint a Marketing költség a tv-s közvetítések kÖltsége,

l95 M Ft támogatast kaptunk aílno azEMMI-től,
Ebbő1 pI. 25 trrr rr_of továbbadtunk a kluboknak létesíftnényfejlesztésre, 25 M Ft-ot

eszk<iztámogatásra. 12 M Ft-ot M4 -es közvetítésekíe fudtunk költeni,

K.H. 9/2019 (V.29.): A Közryűlés 28 igenn 1 nem szavazattal és t tartőzkadás mellett

elfogadta a 2018. évi Pénzüryi beszámolót.

K.It. 10/2019 (V.29.): A Közryűlés 28 igen, 1 nem §zaYazatta| és 1 tartózkodás mellett

elfogadta a 2018. évi Közhasznúsági Jelentést,

K.H. 11/2019 (V.29.): A Közryűlés 28 igenn 1 nem §zava,Zattal és 1 tartózkodás mellett

elfogadta a 2018. évi Mérleget.

4) 2019. évi pénzügyi terv elfogadasa

Balega Tibor elmondja, hogy ez egy csökkentett lerve.zet 
és csak azokat a bevételeket és

kiadásokat tarlalmazza, amikre a j elenle gi forrás biztosított.

Mivel ltozzászóIás nem érkezett, dr. kerekes Gábor levezető elnök szavazásta bocsátja a

2018. évi Pénzügyi tervet.

K.H.l2t2019 (V.29.): A Közryűlés 28 igen szavazattalr2 iÁrtőzkodás mellett ellenszavazt

nétkül elfogadta a 2019.évi Pénzüryí tervet,

5) 2019. évi szakmai terv elfoeadása

Csorba József elmondj4 hogy cél a jelentős világversenyekre valÓ kijutás, részvétel,

Minszkben megdupláái a iésztvevők számát, 
"z 

leone a cél Tokióra is. Az olimPiai

kvalifikáciora áosziníiteg kapunk majd t"ámogatast külön is. Vannak saját szponzorok is,

A versenyrendszerünket egy sportoiói bizottság meg fogia vizsgálni., ugyanígy a

Diakolimpiát is. Az Edzőképzés továbbra is nagyon fontos a SzÖvetség szálmá/1fa,

Sportdiplömáciai siker, hogy 
-Magyarországon ,íesz. az edzői világkonferencia a BWF

vezetésével. Tollaslabda, tenisz es áaafitenisz sportágak lesznek, kb 200 fő részvételével,

A hazai szakemberek köztil többet is delegálhatunk majd. Lesz workshoP is, de csak

tollaslabdaban.

pusztai Balazs az U17-es válogatottal kapcsolatban kérdezi, hogy lesz e valamilYen

szakmai terv a felkészítéshez. Továbbá lesznek e kiilftrldi edzőtaborok vagy valogatott

táborok az Eurőpa Bajnokság előtt.



-l
6

Mátyus Tibor elmondja, hogy az ÚtZ-., Szerb nemzetközi lesz az utolsó felkészülési
verseny, mivel előre hozták azíJl7-es Európa Bajnokságor Így más verseny nem fer már
bele. Julius 29-augusztus 7-ig lesz U17-es és U19-es válogatott tábor Pécsett.
Felajrán§a, hogy szívesen lát a válogatott közelében lévő játékosokat nyiáron,
Debrecenben.

Csanda Lajos elmondja, hogy szerinte az ,,N'kategóriás versenyeken tul sok a résztvevő
és híg amezőny. Ugyancsak kifogásolja a döntnökök személyét.
Balogh Richárd elmondjq hogy a Játékvezetői Bizottságnak vannak javaslatai.

Csanda Lajos szerint helyre kell tenni a játehezetői dolgot, mert ebben a javaslatban
olyan is szerepel pl., hogyha egy klubnak nincsjátékvezetője, akkor annak ajátékosai ne
indulhassanak versenyeken.

Kereszti ZoltÁn felveti, hogy miért hagy az elnökség továbbra is dolgozni olyan embert,
aki hamarosan el fog menni. A képzéseket szerinte nyáron kellene megtartani.

Korányi Lász|ó elmondj4 hogy többször is kapott trámadast az elnökség a vrálogatott
tagiait illetően. Elmondja, hogy az elnökség sohasem nevesít, mindig a Szövetségi
kapitany jelöli ki a csapatokat.

Mivel tőbb hozzászólas nem érkezett, dr. Kerekes Gábor levezető elnök szavazásra
bocsátja a2019. évi Szakmai tervet.

I(H. 13/2019 (V.29.): A Közryűlés 29 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás
nélküI elfogadta a2019. évi Szakmai tervet.

Mivel több hozzászólas nem érkezett, dr. Kerekes Gábor levezető elnök megköszöni a munkát
és bezérja a Közg}ílést.

Budapest, 20t9. május 29.

dr. Kerekes
levezető jegyzőkönywezető

A j egyzőkönyvet hitelesítette :

,R,":^ tl-
Rázsó Pál Brálega Tibor


