
JEGYZŐKÖNYV 
a 2022. május 24-i elnökségi ülésről 

 

Jelen vannak: Kapitány Péter elnök, Ágai Kis András, Gazdag Ferenc, Kocsis Viktor, Nagy 

Krisztián, Nagy-Szabó Levente, Petrovits Gábor, Varga Imre, Váczi Vivien elnökségi tagok; 

Joó Melinda főtitkár, Sándorháziné Gónusz Andrea meghívott - könyvelő 

 

 

Napirendi pontok: 
 

Elnökségi tagok rövid bemutatkozása: ki milyen feladatot szeretne ellátni a szövetségben - 

együttműködési szabályok átbeszélése 

1. A Szövetség jelenlegi anyagi helyzete a 2022. évi támogatások tükrében – 

könyvelőváltás után  (Sándorháziné Gónusz Andrea ) 

2. Tájékoztatás a Szövetség és az Elnökség tevékenységéről 

3. Alelnök személyére javaslatok (az Alapszabály 26§ Az Elnökség első ülésén az Elnök 

javaslatára az Elnökség tagjai maguk közül Alelnököt választanak. Alelnök az a 

személy lesz, akit minden elnökségi tag jelenlétében egyszerű szótöbbséggel 

megválasztanak) 

4. 2023. évi U17-es Európa Bajnokság pályázata 

 

 

Kapitány Péter 11:05-kor köszönti a jelenlévőket, bemutatkozik röviden és kéri az elnökségi 

tagokat, hogy pár szóban mindenki mutatkozzon be és mondja el, hogy miben tudná és 

szeretné segíteni a Szövetség munkáját és a magyar tollaslabda sportot. 

 

Varga Imre kiemeli a szakmai irányítási rendszer hatékony működését az elmúlt évben és a 

válogatott edzők közös munkájának eredményét. 

Nagy-Szabó Levente főleg az utánpótlás sporttal szeretne foglalkozni. 

Gazdag Ferenc az alsóbb osztályok versenyeivel, az informatikai háttérrel és a szabályzatok 

aktualizásával tud hozzátenni a működéshez. 

Ágai Kis András a kommunikációt, a média támogatást tudja biztosítani a sportágnak. 

Váczi Vivien sportpszichológusként szeretne hozzátenni a játékosok eredményeihez és Tolna 

megyében beindítani a tollaslabdázást. 

Kocsis Viktor edzőként az utánpótlás korosztálynál tudna segíteni és Veszprém környékén 

szeretné fellendíteni a sportot. 

Petrovits Gábor a top versenyzők érdekeit szeretné képviselni, mert számára elfogadhatatlan, 

hogy egy felnőtt válogatott játékos saját pénzből fizet szállást egy Európa Bajnokságon. 

Szeretne ő lenne a másik oldal, aki mindig megkérdőjelezi, hogy az Elnökség jó irányban 

halad-e. Ugyanakkor szeretné visszahozni a sportágba azokat a személyeket, akik a múltban 

sokat tettek a sportágért. Az online üléseket nem támogatja és nem fog rajtuk részt venni, mert 

számára fontos a személyes találkozó. 

Nagy Krisztián szeretné minden téren segíteni az Elnökséget, de először meg akarja ismerni a 

működést és a feladatokat. 

 

1. A Szövetség jelenlegi anyagi helyzete a 2022. évi támogatások tükrében – 

könyvelőváltás után (Sándorháziné Gónusz Andrea 

 



Többek kérésének tesz eleget Andrea azzal, hogy bemutatja a Szövetség jelenlegi anyagi 

helyzetét. 

Az elmúlt évekhez képest az anyagi támogatás mértéke jelentősen csökkent a 2022. évre, de 

ez a tendencia figyelhető meg az olimpia utáni években. 

A Szövetség -19 M Ft eredménnyel zárta a 2021. évet, mert az Olimpiára és versenysportra 

kapott támogatások 2019. óta nem kerültek teljes mértékben felhasználásra a pandémia miatt. 

A korábbi támogatásokból kizárólag a Shuttle Time húzódott át 2022-re, amit júniusan kell 

elszámolunk. 

 

A Szövetség 63.104 eFt eredménytartalékkal rendelkezett 2021-ben, így a 19.314 eFt veszteség 

nem okoz gondot a folyamatos működésben, a Szövetség likvid eszközei biztosítják a 

zavartalan működést. 

2022. januárban az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott le a támogatások kezeléséről és 

felhasználásáról. A vizsgálat megerősítette, hogy az eddigi könyvelési gyakorlat nem teljesen 

felel meg a hatályos törvényeknek, így 2022. januárban könyvelőt váltottunk.  

 

A 2022-es főkönyvi nyilvántartások már elkülönített munkaszámos könyveléssel történnek, 

melyek megfelelnek a civil szervezetekre vonatkozó számviteli előírásoknak. 

 

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett felkéri Andreát, hogy 2017-től is tekintse át a 

könyvelést a tavalyi ÁSZ vizsgálat szempontjainak megfelelően, hogy egy következő és 

esetleg múltba mélyed ÁSZ vizsgálat ne érjen minket teljesen készületlenül. 

 
 

2. Tájékoztatás a Szövetség és az Elnökség tevékenységéről 

 

Joó Melinda főtitkár tájékoztatja az Elnökség új tagjait a jelenleg futó szakmai munkákról: 

- szakmai irányítási rendszer: UEP edzők – válogatott keretedzők, két edző a KEP 

programban, válogatott tervek 

- ST tanfolyamok – ELTE Szombathelyen szeptembertől 20 kredit pontot ad a 

testnevelők részére a tanfolyam elvégzésért 

- TF szakedző képzés 

- 2022. évi hazai edzőképzések- MOB támogatás 

- 2022. évi U17-es Európa Bajnokság: további egyeztetések lesznek a Debreceni 

Sportiskolával a pályázat beadásához 

- Kommunikáció, hírek: fontos az átláthatóság 

- paratollaslabda: 2 új versenyző, egy egyesület 

 

3. Alelnök személyére javaslatok (az Alapszabály 26§ Az Elnökség első ülésén 

az Elnök javaslatára az Elnökség tagjai maguk közül Alelnököt választanak 

 

Kapitány Péter Gazdag Ferencet javasolja Alelnöknek. 

Az Elnökség 8 igen és 1 tartózkodás mellett megszavazza. 

 

Hat: 13/2022. (05.24) Az Elnökség Gazdag Ferencet kéri fel az alelnöki pozícióra. 

 

4. U17-es Európa Bajnokság: 

 

Joó Melinda főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a pályázatot hamarosan be kell nyújtani. 

Az eseményre állami támogatást kértünk és kormánygaranciát. 



Ágai Kis András elmondja, hogy a jégkorongosok nem kapták meg a kormánygaranciát. 

Petrovits Gábor szerint elég visszás, hogy jelenleg nincs pénz a felnőtt válogatott sportolók 

nagyobb anyagi támogatására, de ilyen nagyszabású versenyt akarunk rendezni. 

 

Kapitány Péter megköszöni a figyelmet és 13:15-kor bezárja az ülést. 

 

 

 

Budapest, 2022.05.24. 


