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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.  

Mielőtt elkezdjük a Közgyűlést szeretnék egy kis videóval kedveskedni Nektek. 

 

-Videó lejátszása 

 

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon jó lett volna végre újra személyesen 

találkozni veletek, de mivel a megismételt közgyűlést 1 óra leteltével nem lehet megrendezni, 

ezért nem akartuk, hogy bárki messziről fölöslegesen utazzon. Márpedig, ha nincs meg az 

elegendő szavazatszám, akkor csak 3 nappal később lehet a megismételt közgyűlést 

megtartani.  

 

Ami a mögöttünk lévő időszakot illeti: Utólag is köszönöm szépen mindenkinek az előző 

közgyűlésen megszavazott bizalmat. Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint végezni a ránk 

bízott feladatokat az elmúlt 15 hónapban. Ahogy a szakmai beszámolóban is olvashattátok: 

 

-  megrendeztük minden idők legnagyobb nevező számával a Magyar Nemzetközi 

Bjanokságot a pandémia alatt 

-  felállítottuk a szakmai stábunkat, a válogatott edzőkkel és Gregor McVean-nel ez élen 

- szerződést kötöttünk a Victor Europe-pal, akiktől komoly támogatást kaptunk és kapunk 

továbbra is 

-  szerződést kötöttünk a Dorko-val, a segítségükkel egységes válogatott melegítőt adtunk 

mind az utánpótlás, mind a felnőtt válogatott játékosoknak 

- hatékonyabbá és folyamatossá tettük a szövetség kommunikációját 

- próbáltuk szorosabbra fűzni a szálakat az állami sportirányítással 

 

Sorolhatnám még, hogy milyen területeken próbáltunk hatékonyak lenni, de azt is tudjuk, 

hogy még nagyon sok munka és feladat áll előttünk. Büszke vagyok a magyar 

tollaslabdázókra, az edzőkre és a segítőkre, Rátok, hogy ebben a zűrzavaros időben is 

kitartotok, töretlenül edzetek, fejlődtök, és csak a következő versenyre, megmérettetésre 

koncentráltok. Annyit mindenképpen ígérhetek, hogy a Szövetség részéről mi minden tőlünk 

telhetőt megteszünk, hogy ez az út könnyebb legyen! Terveink között szerepel többek között 

egy utánpótlás világverseny Magyarországra hozatala, illetve tervezünk egy elnöki-főtitkári-

edzői fogadóórát, ahol kötetlen beszélgetést folytatnánk majd, azokkal, akiknek kérdéseik, 

problémáik, észrevételeik vannak. 

 

Sajnos veszteségeink is voltak az elmúlt időszakban, a legfájóbb talán, hogy itt hagyott 

minket Vörös György, Bakó László és Rázsó Pali bácsi. Már csak az ő emlékük is kötelez 

minket, hogy teljes erővel, szívvel és kitartással folytassuk a megkezdett munkát, fejlesszük, 

építsük a magyar tollaslabdát! 



Megkezdjük a Közgyűlést. 

 

A mandátumvizsgáló bizottság ellenőrizte a beküldött megbízóleveleket 35 egyesület 57 

szavazattal regisztrált a Közgyűlésre, melyek közül a Bizottság 33 egyesület 55 szavazatát 

hagyta jóvá. A Mandátum Vizsgáló Bizottság kéri, hogy a jövőben a megbízólevelek 

kiegészítve legyenek a törvényes képviselő nyomtatott nevével is. 

 

 

Tájékoztatást kaptam a szavazatszámláló bizottságtól, hogy a közgyűlés megtartásának nincsen 

fennálló akadálya.  A Közgyűlésen 28 egyesület 48 szavazattal van jelen.  

 

 

Tájékoztatni szeretném a közgyűlést a határozatképességről. 59 tagja van a szövetségnek, akik 

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

a közgyűlés határozatképes, időközben 29 egyesület 49 szavazattal jelentkezett be a 

Közgyűlésre. 

 

Szeretnék még arról tájékoztatni mindenkit, hogy a közgyűlésről egy hang és viedófelvétel 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. 

A szavazatokat a Kozgyules2022@gmail.com e-mail címre kell majd leadni. 

A napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel nem érkezett. Ha a Közgyűlés folyamán bárkinek 

kérdése merül fel, azt írásban a chat mezőben legyen kedves jelezni és válaszolni fogunk rá. 

 

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

lesz. Erre a javaslatom Gazdag Ferenc és Karkóné Lukácsy Marianna.  

 

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

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

módunkban figyelembe venni.  

 

KH 1/2022 (V/08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 40 igen és 9 tartózkodás mellett 

elfogadta Gazdag Ferencet és Karkóné Lukácsy Mariannát jegyzőkönyv hitelesítőnek.   

 

Tájékoztatom a szövetség tagjait a mai közgyűlés napirendi pontjairól: 

 

1. Felügyelő Bizottsági tag választása – Pálfi Dávid  (1 fő)  

2. Elnökségi tagok választása - kérjük leírni a választott neveket a jelöltek közül (4 fő) 

 

            Csanda Lajos, Dr. Kiss Péter, Kocsis Viktor, Nagy Krisztián,    Petrovits Gábor,  

Richvalski Viktor, Sári László, Somodiné Bálint Rebeka,  
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            Szenjai Balázs, Váczi Vivien, Várhegyi Katalin 

 

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évről és annak jóváhagyása  

4. A Szakszövetség 2021.évi tevékenységéről szóló beszámoló és annak jóváhagyása  

5. A Szakszövetség 2021.évi pénzügyi beszámolója, közhasznúsági jelentése, mérlege és 

annak jóváhagyása  

6. A 2022.évi pénzügyi terv elfogadása 

7. A 2022.évi szakmai terv elfogadása 

8. Szabadidős Tollaslabda Szövetség megszűntetése  

 

 

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. 

 

KH 2/2022 (V/08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 45 igen és 4 tartózkodás mellett 

elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait. 

 

1. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tag választása: egy fő választására kerül sor. Egy 

jelölt van: Pálfi Dávid 

 

Kérem a közgyűlést, hogy szavazzon  az 1. számú napirendi pontról. Elfogadja igen vagy nem. 

A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, azon túl leadott szavazatokat nem tudjuk figyelembe 

venni. 

  

 

KH 3/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 42 igen és 7 tartózkodás mellett 

elfogadta Pálfi Dávidot Felügyelő Bizottsági tagnak.  

 

Gratulálok Dávidnak. 
 

 

2. napirendi pont Elnökségi tagok választása: 

 

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy írásban megküldésre kerültek a nevek. 

 

Kérem, hogy szíveskedjetek a szövetség elnökségi tagjaira leadni a szavazataikat. Minden 

szavazat maximum 4 nevet tartalmazhat kizárólag. 

Szavazni kizárólag azokra a személyekre lehet, akiket az elnökségi tag posztra jelöltek. 
 

A szavazásra nyitva álló idő 10 perc, azon túl leadott szavazatokat nem tudjuk figyelembe 

venni. 
 

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy időközben 31 egyesület 51 szavazattal van jelen. 

 

KH 4/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg 

3 évre az elnökség tagjává: 

Nagy Krisztián (35 szavazat), Kocsis Viktor (33 szavazat), Váczi Vivien (31 szavazat), 

Petrovits Gábor (23 szavazat). 

 



A további jelöltek az alábbi szavazatokat kapták: 

Csanda Lajos: 6, Dr. Kiss Péter:13, Richvalski Viktor:3, Sári László:9, Somodiné Bálint 

Rebeka:18,  Szenjai Balázs: 9, Várhegyi Katalin: 4 

 

3. számú napirendi pont: Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évről 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 5/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 40 igen 1 nem és 10 tartózkodás mellett 

elfogadta a Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolóját. 

 

 

4. számú napirendi pont: A Szakszövetség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló és 

annak jóváhagyása 

 

A beszámoló kiküldésre került. Az elmúlt egy évben a pandémia ellenére nagyszerű nemzetközi 

eredmények és érmek születtek, valamint 2 olimpiai kvalifikációt szereztünk, mely különleges 

eredmény sportágunkban. Reméljük az idei éve már bővelkedhet rendezvényekben, 

versenyekben, népszerűsítő programokban.  

 
 

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. 6/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 37 igen 4 nem és 10 tartózkodás 

mellett elfogadta a Szövetség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Egy szavazat időben lett elküldve, de késve érkezett meg. 

 

5. napirendi pont: A Szakszövetség 2021.évi pénzügyi beszámolója, közhasznúsági 

jelentése, mérlege és annak jóváhagyása 

 

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. 7/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 35 igen 5 nem és 11 tartózkodás 

mellett elfogadta a Szakszövetség 2021.évi pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági 

jelentését és mérlegét. 

 

6. napirendi pont: A 2022. évi pénzügyi terv elfogadása 

 

A tervben látható, hogy az állami támogatás mértéke 2022-ben jelentős mértékben csökkent. A 

Szövetség eltökélt célja új szponzorok, támogatók bevonása, hogy az elmúlt időszakban 



elkezdett programok folytatásra kerülhessenek és játékosainak, klubjainak részére a lehető 

legerősebb támogatást nyújthassa. 

 

 

Megkezdjük a szavazást. 

 

K.H. 8/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 32 igen és 19 tartózkodás mellett 

elfogadta a Szövetség 2022. évi pénzügyi tervét. 

 

7.  napirendi pont: A 2022. évi szakmai terv elfogadása 

 

Kérem a közgyűlést, hogy a 7. 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. 9/2022 (V.08): Megállapítom, hogy a közgyűlés 34 igen és 17 tartózkodás mellett 

elfogadta a Szövetség szakmai tervét. 

 

8. napirendi pont: Szabadidős Tollaslabda Szövetség megszűntetése 

 

A Szabadidős Szövetség nem önálló társadalmi szervezetként lett bejegyezve, nincs önállóan 

nyilvántartva, ezért nem tud pályázatokon indulni. Kérem, a tisztelt Közgyűlést a Szabadidős 

Szövetség megszűntetésére. 

 

K.H.10/2022 (V.08.) Megállapítom, hogy a közgyűlés 31 igen 7 nem és 13 tartózkodás 

mellett megszűntette a Szabadidős Tollaslabda Szövetséget. 

 

 

Köszönöm szépen az aktív részvételt. Köszönöm Joó Melinda főtitkár, a Felügyelő Bizottság, 

a Mandátumvizsgáló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Mindenkinek szép 

délutánt kívánok!  

 

A Közgyűlést 12:04 órakor berekesztem. 

 

 

Budapest, 2022.05.08. 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

  Kapitány Péter              Joó Melinda 

  levezető elnök         jegyzőkönyvvezető 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

 

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

Gazdag Ferenc                                     Karkóné Lukácsy Marianna 



 

 


