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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely felvételre került a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (cégj.sz.: 01-07-0000019/7.) éves rendes 

közgyűlésének megtartásáról. 

 

A gyűlés helye: 2400 Dunaújváros Balogh Ádám utca 16-18. Kiskohász étterem különterme 

 

A gyűlés időpontja: 2019. február 22-én 17 óra 00 perckor 

 

A gyűlés szervezője: Németh Miklós – FMKSZ szervezési referens 

 

Tervezett napirend (meghívó szerint): 

1.) Küldöttválasztás az MKSZ 2019. áprilisában megtartandó küldöttgyűlésére. 

             Előadó: Németh Miklós 

2.) Egyebek 

a) Rövid ismertetés az átalakulásról 

Előadó: Dobos Lajos 

b) Beszámoló a gazdálkodásról 

Előadó: Dobos Lajos 

 

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív szerinti személyek (a mellékelt meghatalmazások szerint). 

 

Dobos Lajos: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 25 tagegyesület, sportvállalkozás 

közül 14 egyesülettől, sportvállalkozástól vannak jelen, akik érvényes szavazati joggal rendelkeznek. 

Ismertette a napirendet, és javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető választására, melyre Németh Miklóst 

javasolta. Megkérdezte a közgyűlést, hogy van-e más jelölt, és kérte, hogy szavazzanak. 

 

Közgyűlés: A közgyűlés más jegyzőkönyvvezetőt nem jelölt. A jelen lévő képviselők 14 igen, 0 nem 

ellenében Németh Miklós sporttársat választották jegyzőkönyv-vezetőnek 

 

Dobos Lajos: Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítő személyének megválasztására, melyre 

Gyöngyösi János sporttársat javasolta. Kérdésként fogalmazta meg, hogy van-e más jelölt ezen 

tisztségekre, és szavazásra kérte fel a képviselőket. 

 

Közgyűlés: A közgyűlés mást nem jelölt. A jelen lévő képviselők 14 igen, 0 nem ellenében 

Gyöngyösi János sporttársat választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

 

Németh Miklós: Az 1.) napirendi pontban elmondta, hogy 2019. áprilisában – a pontos időpont még 

nincs megszavazva - kerül megtartásra az MKSZ küldöttgyűlés, melyre 4 fő küldöttet és 1 fő 

pótküldöttet kell választanunk, lehetőleg olyan személyeket jelöljenek az egyesületek, akik el is 

tudnak menni. Mivel nem érkezik semelyik egyesülettől jelölés Németh Miklós javasolta, hogy az 

alábbi küldötteket válasszuk meg, ha ráérnek. Ők nevesítve: Dobos Lajos (Martonvásári KSE), Tóth 

Balázs (Martonsport Kft.), Németh Miklós (Rácalmás SE), Győrffy Gergely (Velence SE). A 

pótküldött pedig legyen Varga Kornélia (Soponyai SE). Kérte a közgyűlést, hogy akinek van jelöltje a 

fentiek mellé, akkor mondja és felvesszük őket a listára. Mást a közgyűlés nem jelölt. 

 

Németh Miklós: Elmondta, hogy amennyiben nem lesz másik jelölt, tehát annyi marad amennyi hely 

van, akkor nem szükséges titkos szavazást tartani. 

 

Németh Miklós: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e küldöttnek Dobos Lajos 

urat? 
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Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Dobos Lajost 14 igen és 0 nem szavazattal a közgyűlés 

küldöttnek választotta. 

 

Németh Miklós: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e küldöttnek Tóth Balázs 

urat? 

 

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Tóth Balázst 14 igen és 0 nem szavazattal a közgyűlés 

küldöttnek választotta. 

 

Dobos Lajos: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e küldöttnek Németh Miklós 

urat? 

 

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Németh Miklóst a közgyűlés 14 igen és 0 nem szavazattal 

küldöttnek választotta. 

 

Németh Miklós: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e küldöttnek Győrffy 

Gergely urat? 

 

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Győrffy Gergelyt 14 igen és 0 nem szavazattal a közgyűlés 

küldöttnek választotta. 

 

Németh Miklós: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e pótküldöttnek Varga 

Kornélia asszonyt? 

 

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Varga Kornéliát 14 igen és 0 nem szavazattal a közgyűlés 

pótküldöttnek választotta. 

 

Dobos Lajos: Megköszönte a közgyűlés szavazását, a küldötteknek jó munkát kívánt.  

 

Németh Miklós: Tájékoztatta a küldötteket, hogy megyei csapatuktól be kell szerezniük a megbízó 

leveleket, melyekre a mintát emailben kiküldi majd. 

 

Dobos Lajos: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 1.) napirendi pontban megválasztott küldöttek 

személyéről az MKSZ 2019. áprilisában tartandó küldöttgyűlésére, valamint egy esetleges 2019. évi 

rendkívüli MKSZ küldöttgyűlésre tehát a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

 

Küldött: 

1) név:  Dobos Lajos 

sportszervezete: Martonvásári KSE 

e-mail címe: euroclass@freemail.hu 

telefonszáma: +36-30/628-9164 

 

2) név:  Tóth Balázs 

sportszervezete: Martonsport Kft. 

e-mail címe: martonsport@martonvasar.hu 

telefonszáma: +36-20/488-5200 

 

3) név:  Németh Miklós 

sportszervezete: Rácalmás SE 

e-mail címe: nemeth.mik@gmail.com 

telefonszáma: +36-20/9161-379 

 

4) név:  Győrffy Gergely 

sportszervezete: Velence SE 

e-mail címe: velencebuilder@gmail.com 

telefonszáma: +36-20/665-0369 

 

 

Pótküldött: 
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5) név:  Varga Kornélia 

sportszervezete: Soponya SE 

e-mail címe: szalmater@invitel.hu 

        telefonszáma: +36-30/210-1547 

 

A határozat meghozatala után a küldöttek nyilatkoznak, hogy vállalják a küldötti feladatokat. 

 

Dobos Lajos: Ismertette a 2018. évben az FMKSZ átalakulásával kapcsolatos tudnivalókat, beszámolt 

az új honlapról. Ismertette az FMKSZ pénzügyi helyzetét, megtette a pénzügyi beszámolót (melléklet). 

 

Közgyűlés: A közgyűlés a beszámolókat 14 igen, 0 nem ellenében elfogadta. 

 

Dobos Lajos: Felkérte a jelenlévőket, hogy amennyiben az Egyebek témakörben van bármi, amit a 

közgyűlés elé kívánnak tárni jelezzék. 

 

Barna József: Felvetette, hogy a Játékvezető Albizottság miért nem önálló bizottságként működik? 

 

Dobos Lajos: Elmondta, hogy azért Albizottságként működik a játékvezetőket irányító testület, mert 

az FMKSZ igyekszik a szervezetrendszerét az MKSZ szervezetrendszeréhez igazítani. Ott is JaB-ként 

működik ez a testület. Az FMKSZ JaB vezetője nem jelezte, hogy elégedetlen lenne a helyzettel, vagy 

a versenyigazgatóval nem tudna együtt dolgozni, ezért továbbra is tartjuk ezt a struktúrát. Más kérdés 

nem érkezett. Megköszönte a megjelenteknek, hogy eljöttek. A vacsorához mindenkinek jó étvágyat 

kívánt. A közgyűlést 17 óra 40  perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

……………………………… 

Németh Miklós 
jegyzőkönyv-vezető 

 

………………………………. 

Gyöngyösi János 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
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