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Magyar Sport Háza 

Budapest - Istvánmezei út 1-3. 



Sziasztok, üdvözlöm a jelenlévő egyesületek képviselőit. Kapitány Péter vagyok a Magyar 

Tollaslabda Szövetség elnöke. A Közgyűlést én fogom levezetni.  

Köszönöm szépen, hogy ezen a szép vasárnapi napon ilyen sokan részt vesztek az online 

közgyűlésen. Igyekszünk ebédig be is fejezni, a ti aktív szavazataitokkal ez sikerülni is fog. 

 

A mandátumvizsgáló bizottság ellenőrizte a beküldött megbízóleveleket és mindegyiket 

rendben találta. Egy probléma volt, azt orvosolni tudták. 

Azt a tájékoztatást kaptam a szavazatszámláló bizottságtól, hogy a közgyűlés megtartásának 

nincs akadálya. 

 

Tájékoztatni szeretném a közgyűlést a határozatképességről. 60 tagja van a szövetségnek, akik 

81 szavazatot képviselnek. A határozatképességhez 42 szavazat szükséges. Megállapítom, hogy 

a közgyűlés határozatképes, 26 egyesület 45 szavazattal jelentkezett be a Közgyűlésre. 

 

Szeretnék még arról tájékoztatni mindenkit, hogy a közgyűlésről egy hangfelvétel fog készülni, 

amit öt napon belül írásban rögzíteni fogunk és majd két fő hitelesítőt fogunk megválasztani 

erre.   

 

Elmondok egy rövid tájékoztatást a szavazásról: 

Tájékoztatni szeretném a közgyűlést, hogy a szavazás minden esetben e-mailen történik. 

Minden tag kizárólag a korábban leadott e-mail címéről szavazhat. Minden szavazás alkalmával 

mindenki csak egyszer szavazhat és szavazatot visszavonni nem lehet. A szavazásra nyitva álló 

idő maximum 10 perc, amelyet követően leadott szavazatokat nem áll módunkban figyelembe 

venni. Amennyiben minden szavazásra jogosult leadta a szavazatát, akkor a 10 percből 

fennmaradó idő elengedhető. 

 

 

Elkezdhetjük a szavazást. Az első napirendi pont két fő jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 

lesz. Erre a javaslatom Nagy Krisztián és Karkóné Lukácsy Marianna.  

 

Megkezdődhet az első szavazás. Kérem, hogy a megadott email címre - 

mtlszkozgyules2021@gmail.com- küldjétek el a szavazatokat. A szavazásra nyitva álló idő 10 

perc, az azon túl leadott szavazatokat nem áll módunkban figyelembe venni.  

 

KH 1/2021 (IV/25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 39 igen és 6 tartózkodás mellett 

elfogadta Nagy Krisztiánt és Karkóné Lukácsy Mariannát jegyzőkönyv hitelesítőnek.   

 

Tájékoztatom a szövetség tagjait a mai közgyűlés napirendi pontjairól: 

 

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai: 

1) Felügyelő Bizottság beszámolója a 2020. évről és annak jóváhagyása 

2) A Szakszövetség 2020.évi tevékenységéről szóló beszámoló és annak jóváhagyása 

3) A Szakszövetség 2020.évi pénzügyi beszámolója, közhasznúsági jelentése, mérlege és 

annak jóváhagyása 

4) A 2021.évi pénzügyi terv elfogadása 

5) A 2021.évi szakmai terv elfogadása 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a napirendi pontokat az írásban megküldött formában szíveskedjenek 

elfogadni. A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, az azon túl leadott szavazatokat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 
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KH 2/2021 (IV/25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 44 igen és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait. 

 

1. napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója a 2020. évről és annak jóváhagyása 

 

Kérem a közgyűlést, hogy az 1. napirendi pontot szíveskedjenek elfogadni az írásban 

megküldött formában. A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, az azon túl leadott szavazatokat 

nem áll módunkban figyelembe venni. 

 

KH 3/2021 (IV.25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 37 igen 3 nem 5 tartózkodás mellett 

elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2020. évről  

 

 

 

2. napirendi pont A Szakszövetség 2020.évi tevékenységéről szóló beszámoló és annak 

jóváhagyása 
 

Kérem a közgyűlést, hogy a 2. napirendi pontot szíveskedjenek elfogadni az írásban megküldött 

formában. A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, az azon túl leadott szavazatokat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 

 

KH 4/2021 (IV.25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 37 igen 3 nem és 5 tartózkodás mellett 

elfogadta a Szakszövetség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

3. számú napirendi pont: A Szakszövetség 2020.évi pénzügyi beszámolója, közhasznúsági 

jelentése, mérlege és annak jóváhagyása 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a 3. napirendi pontot szíveskedjenek elfogadni az írásban megküldött 

formában. A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, az azon túl leadott szavazatokat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 

 

KH 5/2021 (IV.25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 40 igen 3 nem és 2 tartózkodás mellett 

elfogadta a Szakszövetség 2020. évi pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és 

mérlegét. 

 

 

4. számú napirendi pont: A 2021. évi pénzügyi terv elfogadása 
 

Kérem a közgyűlést, hogy a 4. napirendi pontot szíveskedjenek elfogadni az írásban megküldött 

formában. A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, az azon túl leadott szavazatokat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 

 

K.H. 6/2021 (IV.25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 41 igen és 4 tartózkodással mellett 

elfogadta a Szövetség 2021. évi pénzügyi tervét. 

 

Kapitány Péter: itt mondanék pár szót az Elnökség terveiről: 

- az Elnökség igyekszik szponzorokat bevonni a források előteremtésébe és nyitottak 

vagyunk a ti részetekről is bármi megkeresésnek  



- Covid: az Elnökség február közepén lett megválasztva, áprilisban megint le kellett 

állítani a versenyrendszert a vírusfertőzöttség miatt. Bízunk benne, hogy jövő héttől újra 

tudunk versenyt rendezni. 

- A célunk, ahogy a kiküldött anyagokban is olvashattátok a hosszú távú szakmai terv 

megalkotása. 

- Szeretnénk a versenyrendszert átalakítani 

- Szükséges a ranglista szabályzat és rendszer megújítása, ahogy láttátok a kiküldött 

tájékoztatóban erre meg is kezdtük a tárgyalásokat 

- szakember képzést szeretnénk augusztusban, ami egy BWF Level 2 szintű képzés lesz 

(Alan McIlwain korábbi szövetségi kapitányunk tartaná augusztusban) 

-  

 

5. napirendi pont: A 2021.évi szakmai terv elfogadása 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a 5. napirendi pontot szíveskedjenek elfogadni az írásban megküldött 

formában. A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, az azon túl leadott szavazatokat nem áll 

módunkban figyelembe venni. 

 

K.H. 7/2021 (IV.25): Megállapítom, hogy a közgyűlés 41 igen és 4 tartózkodás mellett a 

2021. évi szakmai tervet elfogadta. 

 

 

 

Köszönöm szépen az aktív részvételt, mindenkinek jó étvágyat a vasárnapi ebédhez és szép 

délutánt! Remélhetőleg az országos bajnokságokon találkozunk!  

 

A Közgyűlést 12:09 órakor berekesztem. 

 

 

Budapest, 2021.04.25. 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

  Kapitány Péter              Joó Melinda 

  levezető elnök         jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

 

 

 

………………………………..    …………………………………..                              

Nagy Krisztián                                     Karkóné Lukácsy Marianna 
 

 


