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Joó Melinda vagyok, a Magyar Tollaslabda Szövetség főtitkára, én leszek a tisztújító 

közgyűlésnek a levezető elnöke.  

Szeretnélek mindannyiótokat köszönteni ezen a tisztújító közgyűlésen. Először is hadd 

mondjam el azt, hogy ugyan a covid helyzet a mi sportágunknak is nagyon nehéz volt és nagyon 

nehéz helyzetbe hozta a klubokat, de nagyon szeretném megköszönni nektek az eddigi 

támogatást, a kitartás és azt, hogy most ezen a rendhagyó közgyűlésen is ilyen szép számban 

megjelentetek. 

Az utolsó számítások szerint az előbb a számláló bizottságtól az 50 es számot kaptam, úgyhogy 

jelenleg 50 szavazattal vagyunk jelen.  

Most kaptam a számot, hogy 52 szavazó van jelen. Ez azt jelenti hogy 56 egyesületünkből 78 

szavazattal lehetett volna bejelentkezni, de most már 52-en vagyunk. Ahhoz, hogy a közgyűlés 

határozatképes legyen, 40 szavazat volt szükséges.  

Először is szeretnék köszönetet mondani a jelölő bizottságnak a munkájáért, amiért a jelöltekkel 

felvették a kapcsolatot és leadták a listát számunkra.  

Mielőtt elkezdem a közgyűlést, szeretném megköszönni az előző elnökségnek a munkáját: 

Csorba József elnök úrnak és Bálega Tibornak, az előző főtitkárnak az eddigi 20 éves 

tevékenységét.  

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.   

Szeretném a közgyűlésnek jelenteni, hogy határozat-képesek vagyunk és hogy a 

mandátumvizsgáló bizottság megvizsgálta a leadott mandátumokat. Összesen 36 egyesület 

küldte be a megbízólevelét, akik 57 szavazattal rendelkeznek.  

Rövid tájékoztatót szeretnék elmondani arról, hogy fog a szavazás működni. Emailben már 

megkaptátok erről a fontosabb információkat, de ismét el szeretném mondani, hogy minden 

szavazás e-mailben fog történni és a megadott email címre, amit mindig ki fogunk vetíteni a 

képernyőre. Erre kell minden szavazatot elküldeni. Minden tag kizárólag arról az email címről 

szavazhat, amit korábban már beküldött a megbízólevelével együtt. Mindenki csak egyszer 

szavazhat. Szavazatot nem lehet visszavonni. Amennyiben a személyi szavazásoknál a 

betöltendő tisztségek számánál több személyre adja le valaki a szavazatát, úgy az a szavazat 

érvénytelennek tekintendő. A rendelkezésre álló idő 10 perc lesz, de természetesen, ha bejönnek 

a szavazatok hamarabb, akkor meg fogjuk mondani az eredményt. Hogyha bárkinek bármilyen 

kérdése van, akkor van egy telefonszám, technikai problémákkal nyugodtan keressétek. 

Hogyha pedig bármilyen közlendőtök van akkor nyugodtan chatben írjátok le és akkor 

megpróbáljuk orvosolni.  

Elkezdhetjük a szavazást.  

 

Az első napirendi pont két fő jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása lesz. Erre a javaslatom 

Nagy Krisztián és Karkóné Lukácsy Marianna. Remélem, hogy elfogadják a felkérést. A  leírt 

jegyzőkönyvnek a hitelesítése lesz majd a feladatuk. 

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

tisztujitas2021@gmail.com- legyetek szívesek elküldeni egy igen választ, vagy ha nem 

fogadjátok el, akkor annak megfelelően szavazzatok.  Innentől kezdve tíz perc áll 

rendelkezésetekre. 

 

KH 1/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés 49 igen és 3 tartózkodás mellett 

elfogadta Nagy Krisztiánt és Karkóné Lukácsy Mariannát jegyzőkönyv hitelesítőnek.   

 

Köszönöm szépen, az első próba nagyon jól sikerült, úgyhogy mehetünk a második szavazásra, 

ez pedig az előzetesen kiküldött napirendi pontoknak az elfogadása lesz.  



Legyetek kedvesek ugyanilyen rendben egy igent vagy egy nemet küldeni a 

tisztujitas2021@gmail.com -ra.   

 

KH 2/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés 51 igen és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta a Közgyűlés napirendi pontjait. 

 

A következő szavazás az alapszabályhoz beadott módosítási javaslatok lesznek. Az első 

módosítás az elnökség összetételére vonatkozik, ami elnök, alelnök és további hét elnökségi 

tag megválasztására ad lehetőséget.  A második módosító javaslat pedig arra vonatkozik majd, 

hogy a szövetségi edzők az elnökségen kívül a szövetségi kapitánynak számolnak be a 

munkájukról, valamint a szövetségi kapitány, a szövetségi edzők szakmai vezetője és 

munkájáról az elnökségnek számol be. Azt kérem tőletek, hogy az alapszabály módosításokról 

szavazzatok a tisztujitas2021@gmail.com ra. Tehát, ha elfogadjátok a két módosítást, akkor 

egy igen szavazatot, ha nem akkor egy nem szavazatot kérek szépen.  

A kettőről egyben lehet szavazni. A két módosító javaslatról egyben is lehet szavazni. 

 

KH 3/1,2/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés 48 igen, 2 nem és 2 tartózkodás 

mellett elfogadta az alapszabály első módosítását az elnökség összetételére vonatkozóan. 

Ugyancsak megállapítom, hogy a közgyűlés 51 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 

második számú módosítást, ami a szövetségi edzők munkájára vonatkozik.  

 

A következő szavazás az alapszabály teljes elfogadásáról fog szólni. Itt szeretném megköszönni 

azt, hogy még mindig itt vagytok velünk és hogy ilyen gyorsan szavaztok. Remekül működik 

a rendszer. Még egy kis kitartást kérek szépen. Most jöhet az alapszabály módosítása. A 

szavazatokat várjuk a tisztujitas2021@gmail.com email címre.  

Megvan az eredmény. Az alapszabály elfogadásához a tagság ¾-edének a szavazatára volt 

szükség. 

 

KH 3/3/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés 46 igen, 1 nem és 5 tartózkodással 

elfogadta az új alapszabályt.   

 

Elérkeztünk az 5. napirendi ponthoz, ami az elnök megválasztására vonatkozik Mivel itt 

egyetlen jelölt van; Kapitány Péter, ezért ugyanígy egy igen, nem, vagy tartózkodást szeretnék 

kérni e mailben. Köszönöm.  

Beérkeztek a szavazatok.  

 

KH 4/2021 (II/14): Megállapítom, hogy 50 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a 

Magyar Tollaslabda Szövetség Kapitány Pétert négy évre elnökké választotta.  

 

Gratulálok Petinek az elnökké választásához.  

 

Mehetünk a következő napirendi pontra, ahol az elnökségi tagok megválasztásáról lehet majd 

szavazni. A következőt szeretném kérni: az elnökségi tagok fel lesznek sorolva a képernyőn. 

Mindenki legyen kedves leírni azt a 8 elnökségi tagot, akire szavazni szeretne. Minden szavazat 

maximum 8 nevet tartalmazhat. Szavazni kizárólag azokra a személyekre lehet, akit elnökségi 

posztra jelöltek. Az elnökségi tagságra a következő jelöltek érkeztek be: Ágai-Kis András, 

Csanda Lajos, Gazdag Ferenc, Dr Gergátz Ildikó, Korányi László, Krausz Gergely, Nagy-Szabó 

Levente, Dr Papcsák Ferenc, Varga Imre. Legyetek kedvesek a neveket leírni egy emailben.  
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Tájékoztatlak benneteket, hogy minden szavazatot lezártunk 12.04-kor. Jelenleg a szavazatok 

feldolgozása folyik. Türelmeteket kérem, amíg jelentkezem a pontos szavazati számokkal.  

 

KH 5/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi elnökségi tagokat választotta 

meg négy évre:  

Ágai-Kis András 49 szavazat, Gazdag Ferenc 44 szavazat, Dr Gergátz Ildikó 50 szavazat, 

Korányi László 42 szavazat, Krausz Gergely 51 szavazat, Nagy-Szabó Levente 48 

szavazat, Dr Papcsák Ferenc 44 szavazat és Varga Imre 41 szavazat. Gratulálok. Ők 

lesznek a következő négy évben a Magyar Tollaslabda Szövetség elnökségének tagjai. 

Csanda Lajos 7 szavazatot kapott.  

 

A következő napirendi pont a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása. Dr Balogh Ádám, 

Gónusz Andrea és Hausz Gyula a jelöltek. Mivel ez a bizottság háromtagú, ezért elegendő, ha 

e mailben egy igen vagy egy nem szavazatot kapunk. Legyetek kedvesek emailben elküldeni a 

szavazataitokat.   

Tisztelt közgyűlés, köszönöm a szavazatokat.  

 

KH 6/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg 

négy évre  felügyelő bizottsági tagoknak: Dr Balogh Ádám, Gónusz Andrea és Hausz 

Gyula 50 szavazattal és 2 tartózkodás mellett.   

 

Gratulálok a felügyelő bizottságnak és jó munkát kívánok az elkövetkezendő négy évre.  

 

Elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz. Nagyon köszönöm az eddigi türelmet. A 

mandátumvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása következik. 

A jelöltek: Csanádi Péter, Csanda Lajos, Kereszti Zoltán és Oláh János. Kérem a tisztelt 

közgyűlést, hogy szavazzanak a mandátumvizsgáló bizottság tagjaira. Minden szavazat 

maximum 3 nevet tartalmazhat.  Szavazni kizárólag csak azokra a személyekre lehet, akiket a 

mandátumvizsgáló pozícióra jelöltek. Itt is 10 perc a rendelkezésre álló idő.  

Tisztelt közgyűlés, megvannak a szavazatok.  

 

KH 7/2021 (II/14): Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg 

négy évre a mandátumvizsgáló bizottság tagjainak: Csanádi Péter 47 szavazattal, Kereszti 

Zoltán 43 szavazattal és Oláh János 40 szavazattal. Csanda Lajos 16 szavazatot kapott.  

 

Szeretnénk megköszönni a munkátokat ezen a vasárnap délután és felkérem Kapitány Pétert a 

Magyar Tollaslabda Szövetség új elnökét, hogy mondjon pár szót a közgyűlés részére.  

 

Kapitány Péter: Nagyon megtisztelő, hogy a Nemzeti Szövetség elnökévé választottatok. Most 

jövünk rá arra, hogy mennyire függünk egymástól, ha előre akarunk haladni.  Közös erőfeszítés 

nélkül nem lesz előrelépés. Csapattársak vagyunk, leszünk. Ez jelenti a jövőnket a sportág létét 

az élesedő versenyben. Szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatás, amit tőletek kapok, amit ez 

a csapat ad, ez mélyen megérint. Nem szabad megijedni attól, hogy őszintén szembenézzünk a 

sportág mostani állapotával, bár rengeteg kihívással küzdünk ebben a rendkívül időszakban. 

Remélhetőleg egy tisztább, a sportot, az egészség megőrzését jobban támogató világban 

élhetünk majd a jövőben. Nem elég belülre figyelni, a problémákat kezelni, vagy a napi 

kérdésekre koncentrálni. Figyelnünk kell a külvilágra is, ahol a tollaslabdával azonos 

kategóriában lévő sportágak hatalmas tempóban fejlődnek. Egyre többen, egyre nagyobb 

hanggal jelennek meg a forrásokért. Már fel sem kapjuk a fejünket, ha azt halljuk, hogy több 

világversenynek lesz házigazdája Magyarország. Felsorolni is sok, amit már most tudni lehet. 



Velük versenyzünk. Nemcsak az állami támogatásokért, a csarnokokért, de az utánpótlásért, a 

tehetséges gyerekekért, az edzői pályát választó hallgatókért, a lehetséges szponzorokért is. 

Izgalommal várom az első elnökségi ülést, ahol az új elnökség a feladatait áttekinti. Ehhez 

készítettem egy rövid anyagot. A vasárnapi ebéd érdekében címszavakban villantom fel 

a kérdésköröket, amivel megkezdjük a munkát.  

Versenyszabályok és keretrendszer. Szakmai fejlesztési koncepciók. Kluboknak nyújtott 

szolgáltatások. A versenyzők menedzselése. Követelményrendszer és fegyelmi elvárások. 

Szabadidősport. Pénzügyi kérdések és szerződések. Illetve rendezvényszervezés.  

Úgy hiszem elnökként a békés együttműködést kialakítani és fenntartani a legfontosabb 

feladatom lesz. Bízom benne, hogy döntnöki munkám ezt megalapozta. Köszönöm szépen a 

figyelmet és hogy meghallgattatok.  

 

Joó Melinda: Szeretnénk még egyszer el köszönetet mondani a közgyűlésnek. Remélem, hogy 

hamarosan találkozunk a pályán és mindenkinek szép vasárnapot és jó étvágyat kívánok a 

vasárnapi ebédhez.  

 

A Közgyűlés 12.35-kor véget ért. 

 

Budapest, 2021.02.14. 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

   Joó Melinda                           Ferencz Viktória 

  levezető elnök             jegyzőkönyvvezető 

 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

 

 

 

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

Nagy Krisztián           Karkóné Lukácsy Marianna 
 


