
1 
 

Jegyzőkönyv 

A Magyar Tollaslabda Szövetség 

2023. március 07. napján megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről 

 

Készült kép- és hangfelvétel továbbítására alkalmas elektronikus eszköz igénybevételével 2023. 

március 07. napján 9:00 órától 

Jelen vannak elektronikus eszköz útján: 

- Pálfi Dávid, 

- Hausz Gyula, 

- Dr. Balogh Ádám a Felügyelő Bizottság elnöke. 

Napirendi pontok: 

1. A Magyar Tollaslabda Szövetség 2023. évi pénzügyi tervet 

2. A Magyar Tollaslabda Szövetség 2022. évi szakmai beszámolóját  

3. A Magyar Tollaslabda Szövetség 2023. évi szakmai tervet 

Dr. Balogh Ádám elnök üdvözli a Felügyelő Bizottsági tagokat és megállapítja, hogy a Felügyelő 

Bizottság ülése határozatképes, mert azon elektronikus hírközlő eszköz útján minden tag jelen van. 

Hausz Gyula felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Balogh Ádámot, aki a felkérést elfogadja. Ezt 

követően a Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag Dr. Balogh Ádámot választották meg 

jegyzőkönyvvezetőnek. 

1. napirendi pont: 

Hausz Gyula tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Felügyelő Bizottság áttekintette a Szövetség főtitkára 

által rendelkezésre bocsátott a 2023. gazdálkodási évre vonatkozó iratokat, melyek az alábbiak voltak: 

- 2022. évi szakmai beszámolóját 

- 2023. évi pénzügyi tervet 

- 2023. évi szakmai tervet 

A Felügyelő Bizottság a 2023. évi pénzügyi tervet elfogadásra javasolja, és megvalósíthatónak tartja 

azzal a kiegészítéssel, hogy az FB külön felhívja a Szövetség Elnökségének figyelmét, hogy a 

megvalósítás kizárólag nagyon szigorú gazdálkodási fegyelem mellett elképzelhető, különös 

figyelemmel egy esetleges negatív eredmény közhasznúsági jogállással kapcsolatos 

következményeire. 

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta az  
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II/2023. (III.07.) számú Határozatot 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a 2023. évi gazdálkodási évre vonatkozó 2022. évi szakmai 

beszámolóját, a 2023. évi pénzügyi tervet és a 2023. évi szakmai tervet a rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok alapján. 

A Felügyelő Bizottság a Magyar Tollaslabda Szövetség 2023. évi pénzügyi tervét 109.438.000,- Ft 

bevétel, 109.058.000,- Ft kiadás, 380.000,- Ft eredmény szerinti az MTLSZ közgyűlésének 

elfogadásra javasolja. Nyomatékosan felhívja a figyelmét a Szövetség Elnökségének, a gazdasági terv 

szigorú betartására azzal, hogy a gazdasági tervtől történő negatív irányú elmozdulás a nulla körüli 

tervtől azt eredményezheti, hogy a Szövetség 2023. évben negatív eredménnyel zárna, aminek nagyon 

komoly következményei lehetnek a Szövetség közhasznú státuszára, és ez az adókedvezményre illetve 

az 1%-os felajánlások elfogadásának elvesztését jelentheti. 

Ezt követően a Felügyelő Bizottság tagjai a fenti határozattervezetet egyhangú, három igen szavazattal 

elfogadták, és felkérik a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy az elfogadott beszámolót, és határozati 

javaslatot a MTLSZ főtitkára útján terjessze a Közgyűlés elé. 

Ezt követően a Felügyelő Bizottság tagjai felkérik, az előköt, hogy jelen Bizottsági ülés jegyzőkönyvét 

akadályoztatásuk miatt a nevükben írja alá. 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem érkezett, ezért Dr. Balogh Ádám Felügyelő Bizottság 

ülését 9:30-kor lezárja. 

kmf. 

A jegyzőkönyv hiteléül:  

az aláírásban akadályozott Felügyelő Bizottsági tagok nevében: 

 

 

 

Dr. Balogh Ádám sk. 
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