
  Jegyzőkönyv 
 

 
Készült a Magyar Fallabda (Squash) Szövetség éves rendes közgyűlésén. 
 

2014. 05. 30. 17:00-tól 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 6 fő. 

- Sportex Sportegyesület 
- Trófea Sportegyesület 
- Szombathelyi Öntöde Sportegyesület 
- Alba-Török Squash Sportegyesület 
- Centrum Squash Sportegyesület 
- City Squash Club Sportegyesület 

 
A Szövetség elnöke bejelenti: mivel a megjelentek száma nem éri el a szükséges 50% + 1 főt, ezért 1 
órával később – a meghívóban jelzett módon – a megismételt közgyűlést megtartjuk. 
 
Időközben megérkezett Makra Roland a Totem Sportegyesület képviseletében. 
 
 

2014. 05. 30. 18:00-tól a megismételt közgyűlést Welesz Balázs a Szövetség 
elnöke megnyitotta. 

 
Az első pont szerint a jelenlevők megválasztották levezető elnöknek egyhangúan Szeberényi 
Sándort. 
 
Szeberényi Sándor levezető elnököt 7 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
Sulyok Tibort jegyzőkönyvvezető megválasztását 7 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
Szavazatszámláló bizottság elnökének Farkas Jánost 7 igen szavazattal a közgyűlés 
elfogadta. 
 
Képes Gábort a szavazatszámláló bizottság tagjának 7 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
Bor Péter  a szavazatszámláló bizottság tagjának 7 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
Böhm Gabriellát jegyzőkönyv hitelesítőnek 7 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
Képes Gábort jegyzőkönyv hitelesítőnek 7 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat. 
 
A napirendi pontokat 7 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 
 
 
1. napirendi pont: 

Az elnökség beszámolója a 2013-as szakmai munkáról, előadó Welesz Balázs elnök. 



Farkas János kérdezi: miként értékeli az elnökség a szakmai munkát. Welesz Balázs válaszolt 
a kérdésre.  
Szász Miklós ismertette az OTP szponzorációjának feltételeit. 
Horváth István felveti, hogy a szövetség nem keres szponzorokat. Az Unica nem számít mert 
az csak egyszer történt. Sulyok Tibor felhívja a figyelmét a jelenlevőknek, hogy a szponzorok 
pénze az ismert okok miatt nehezen elérhető!  
 
A beszámolót 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta. 
 
 

2. napirendi pont: 
    Felügyelő bizottság jelentése 

 Szász Miklós elmondja a felügyelőbizottság észrevételét. Nehezményezi a bevételek 
elmaradását, kérdi az okát. Válaszol rá Wallner Beáta. 
Tagdíjbevétel elmaradására is választ vár Sz. Miklós. Válaszolt rá Képes Gábor 
 Szász Miklós elfogadta a választ, további észrevételt Szász Miklós nem tett. 
 
A jelentést 7 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 
 

3.     napirendi pont 
              Könyvvizsgáló jelentés, Wallner Beáta 

 
A jelentést 7 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 

 
4.     napirendi pont 
               Közhasznúsági jelentés, Wallner Beáta 
 A gazdasági rész beszámolójából kiderült, hogy az év pozitív szaldóval zárt. 
 

A jelentést 7 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 
5.     napirendi pont 
               Fegyelmi Bizottság éves beszámolója 

 A bizottság képviselője nincs jelen, a beszámolójukat Képes Gábor olvasta fel: nem volt 
fegyelmi esemény, emiatt nincs miről beszámolni. 
 
A beszámolót 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta. 

 
6.     napirendi pont 
              2014. évi Szakmai és Pénzügyi terv: előadó Welesz Balázs 
 - A bíróképzés záros határidőn belül rendezésre kerül 
 - a sportág népszerűsítésének programjára kérdezett rá Farkas János 
 

A 2014. évi Szakmai és gazdasági tervet 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a 
közgyűlés elfogadta. 

 
7.    napirendi pont 
             Lemondó FB tagok felmentése 

 Weltner László és Szász Miklós lemond a felügyelőbizottsági tagságáról. Kérik a közgyűlést,  
hogy fogadják el a döntésüket. 



 
Weltner László lemondását 7 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 
Szász Miklós lemondását 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal a közgyűlés 
elfogadta. 

 
8.   napirendi pont 
             Új FB tagok megválasztása 

 
Nagy Péter Bálint Felügyelőbizottság elnökének való megválasztását 7 igen   

 szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 
Udvardi Leonóra a Felügyelőbizottsági tagnak való megválasztását 7 igen   

 szavazattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 

9.   napirendi pont 
             Lemondó elnökségi tag felmentése  
 Lemondó elnökségi tag nem volt, ezért ez a napirendi pont okafogyottság okán nem került 
 szavazásra. 
 
10.   napirendi pont 
              Új elnökségi tag megválasztása 
 Horváth Istvánt új elnökségi tagnak javasolta Welesz Balázs 

 
Horváth István elnökségi tag megválasztását 7 igen szavazattal a közgyűlés  

 egyhangúan elfogadta. 
 
11.   napirendi pont 
              Egyéb kérdések 

 Böhm Gabi felvetette, hogy az elnökségi tagok írásban vállalják, hogy a következő évben mit 
fognak tenni a sportágért. 
Böhm Gabi javasolta, hogy a kommunikációnkat bővítsük ki, és a sajtóban minél többet 
jelenjen meg a squash. 
 

 
Jegyzőkönyv lezárva: 2014. 05. 30. 20:57. 
 
 
 
 

Sulyok Tibor 
Jegyzőkönyv vezető 

 
 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
        Böhm Gabriella      Képes Gábor 


