
 

 

 

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

 
amely közgyűlési jegyzőkönyv készült a Fogyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetsége (a továbbiakban Szövetség) 2017. március 25-én 

10 órakor megtartott rendes éves Közgyűléséről: 
___________________________________________________________________________ 
 

 

A Közgyűlés helyszíne: A Szövetség székhelye (1146 Budapest, Istvánmezei 
út 1-3. – IV. emeleti nagy tárgyaló) 
 

 
Szabó László elnök, a Szövetség elnöke, köszöntötte az egybegyűlt tagi képviselőket. 
Megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása ellen senki sem tett kifogást. 
Kijelentette, hogy a jelen jegyzőkönyv - I. számú mellékletét - képező jelenléti íven 
szereplő 16 tagszervezet képviselőinek, a Közgyűlés határozatképes.  

 
A megjelentek egyhangúlag, 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül) Szabó Lászlót választották meg a Közgyűlés levezető elnökének és 
Szabó Ferencet a szavazatszámlálói tisztre. Egyhangú szavazással kerültek 
elfogadásra azok a javaslatok is elfogadva, hogy a Közgyűlés jegyzőkönyvét 
Árva János és dr. Koszoru István hitelesítsék, a jegyzőkönyvet: Joó Attila  
vezesse.  
Ezek után Szabó László felvázolta, hogy a kiküldött Közgyűlési meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítést, módosítási javaslatot, egyéb 
észrevételt nem tett senki. Szabó László elnök úr ezt követően kéri, hogy a 2017. évi 
sportszakmai és pénzügyi terv elfogadásáról szóló napirendi pontot az Alapszabály 
módosítás előtt tárgyalják. Felkérte a Közgyűlést az alábbi napirendi pontokban 
hozzon határozatokat: 

 
1. Az elnökség 2016. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának 

elfogadása 
2. A Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása 
3. 2017. évi sportszakmai és pénzügyi terv elfogadása 
4. Alapszabály módosítás 
5. Tisztújítás 

 
A Közgyűlés 16 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadták a 
fenti napirendet. Ezt követően a Közgyűlés rátért érdemi munkájára. 
 
Napirend előtti felszólalás Bognár Miklóstól: Azt szeretném javasolni, hogy 2016 és 
2017 évekre minden tagszervezet fizesse be az éves tagdíjat, mivel a tagdíj fizetési 
kötelezettségnek nem minden tagszervezet tesz eleget. 
Toponári Gábor, a Szövetség ügyvezető elnöke jelzi, hogy valóban vannak 
elmaradások, de a tagdíj fizetés jelenleg önkéntes alapon működik, azonban 
mindenképpen át fogják tekinteni, hogy kinek mennyi elmaradása van. 



 

1.) Napirendi pont: 
 

Szabó László levezető-elnök felkéri Toponári Gábort, hogy ismertesse a napirenddel 
kapcsolatos tudnivalókat. 
Toponári Gábor a kiküldött dokumentumok és prezentáció segítségével ismerteti a 
napirendet. A kiküldött dokumentumokat annyival egészíti ki, hogy nem csak a 
2016-os, hanem az elnökség elmúlt 4 éves munkáját is bemutatja a szakmai 
beszámoló. Kiemeli, hogy a támogatás mértéke évről évre növekszik és 2015-ben 
sikerült megállítani a versenyeken résztvevők számának csökkenését, sőt ismét 
emelkedik a résztvevők száma. Mivel a pénzügyi beszámoló nem készült el a 
közgyűlésig, így Toponári Gábor javasolja, hogy ezen napirendi pontnál csak a 
szakmai beszámolóról szavazzon a közgyűlés.  

 
 Ezt követően Szabó László felteszi szavazásra a 2016. évi szakmai beszámolót, 
majd megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

 
A Szövetség rendes Közgyűlése a mai napon úgy döntött, hogy elfogadja 
a 2016. évi szakmai beszámolót. 
 

2.) Napirendi pont: 

 
Szabó László felkéri Bányásziné Lukács Margitot, a Szövetség Felügyelő 
Bizottságának elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Bányásziné Lukács Margit az előzetesen kiküldött dokumentumok alapján 
ismerteti a Felügyelő Bizottság 2016. évi tevékenységét. Jelzi, hogy a 2017. 

március 21-én tartott elnökségi ülésen elfogadott beszámolóhoz képest annyi 
változás történt, hogy a Szövetség központi irodája pótolta a korábbi 
elnökségi ülések és közgyűlések jegyzőkönyveinek közzétételét a Szövetség 

weboldalán. 
 

Ezt követően Szabó László felteszi szavazásra a 2016. FEB beszámolót, majd 
megállapítja, hogy a közgyűlés 13 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

 
2/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

 
A Szövetség rendes Közgyűlése a mai napon úgy döntött, hogy elfogadja 
a Felügyelő Bizottság 2016. évi beszámolóját. 

 
Ezt követően  a közgyűlés rátért a 3. napirendi pont tárgyalására. 
 

3.) Napirendi pont: 2017. évi sportszakmai és pénzügyi terv 

 
 



Szabó László levezető-elnök felkérte Toponári Gábort, hogy ismertesse a 

napirendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat.  
Toponári Gábor: A tájékoztató dokumentumok előzetesen kiküldésre 

kerültek. A diáksport rendszert megújítjuk, évről-évre újabb sportágakat 
hozunk be és igyekszünk a legoptimálisabban összeállítani az országos 
versenynaptárat. A Magyar Paralimpiai Bizottság mellett még két 

köztestületben (Nemzeti Diák-, Hallgatói- és Szabadidősport Szövetség, 
Nemzeti Versenysport Szövetség) vannak képviselőinek az elnökségben, 
illetve bizottságokban. Szeretnénk a megyei tagszervezetek számára is 

elérhetővé tenni EFOP pályázaton való részvételt a megyei jogú városokkal 
történő együttműködés kapcsán. Az alapszabály módosításnál is szó lesz 

róla, hogy létrehozunk egy versenysporttal foglalkozó jogi személy 
alszövetséget. 
Varga Pál: A működési támogatás összege emelhető? 

Szabó László: Kérlek, hogy javasolj, hogy pontosan mekkora összegre 
szeretnéd módosítani? 

Varga Pál: Pontosan nem tudom, de ha a SPAR Maratonon történő 
megjelenésre van pénz, akkor legyen erre is. 
Szabó László: Kérlek javasolj, hogy konktértan milyen összegre gondoltál és 

minek a terhére. 
Varga Pál: Tagszervezetenként minimum 600.000 Ft-ra. 
Almási Gyöngyvér: Azt javaslom, hogy a szakemberképzésre szánt 2.700.000 

Ft-ot csoportosítsuk át a megyei működésre. 
Szíver Krisztina: Nekem inkább más területen lenne szükségem a plusz 

összegre. 
Ács Lajos: Nálunk a működési költség egy évben 900.000 Ft a diáksport és 
szabadidősport kapcsán. 

Szabó László: Az elhangzottak alapján azt javaslom a közgyűlés számára 
elfogadni, hogy a szakemberképzésre beállított 2.700.000 Ft-ot 

csoportosítsuk át a megyei működésre, illetve lehetőség legyen év közben a 
megyei pénzek sorain módosítani.  
A közgyűlés a rövid megbeszélés után egyhangúlag (16 igen szavazattal) az 

alábbi határozatokat hozta: 
 

3/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség közgyűlése a mai napon egyhangú szavazati aránnyal 

elfogadja a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet, a Szabó László elnök 
úr által javasolt módosításokkal.  

 

Ezt követően a közgyűlés rátért a 4. napirendi pont tárgyalására 
 

4.) Napirendi pont: Alapszabály módosítás 
 

Szabó László levezető-elnök ismerteti az alapszabály módosítás okát: Az 
FMSZ nehéz helyzetbe kerülésével az alapszabályunk módosítása lehetőséget 

biztosít arra, hogy versenysporttal is foglalkozzunk, ezért lenne szükség a 
jogi személy alszövetség létrehozására. Az elnökség létszámának növelése 

azért szükséges, hogy a bővült feladatkörök kapcsán az elnökségben is több 



a céljainkat segítő ember kaphasson helyet. Az alelnöki funkció pedig az 

ügyvezető elnöki funkció felvétele óta okafogyottá vált. 
dr. Koszoru István, a Szövetség jogásza ismerteti a jogi hátteret, ezt követően 

Szabó László megnyitja a vitát az Alapszabály módosításról 
Bognár Miklós: Korrekt anyag, minden törvényi feltétel be van építve, 
köszönjük! 

Szabó László ezt követően elfogadásra javasolja az Alapszabály módosítását. 
 
A közgyűlés - rövid megbeszélés után - egyhangúlag ( 16 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 
 

4/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv. rendelkezéseinek  

megfelelően módosítja alapszabályátt. A  módosított alapszabályban (i. 
sz. melléklet) az új rendelkezések vastagítással és aláhúzással 

szerepelnek, mig a módosítás tervezetében (II: sz. melléklet) a törlendő 
rendelkezések áthúzással szerepelnek. 
 

Ezt követően a közgyűlés rátért a 5. napirendi pont tárgyalására 
 

5.) Napirendi pont: Tisztújítás 

 
Szabó László levezető elnök jelzi, hogy az elnökség javaslatára minden 
szavazás titkos lesz. 

dr. Koszoru István átveszi a levezető elnök tisztséget: Először is kérdezném, 
hogy a tisztelt közgyűlést, hogy elfogad-e engem levezető elnöknek. 

5/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
elfogadja dr. Koszoru Istvánt levezető elnöknek a tisztújítás idejére. 

 
 
dr. Koszoru István levezető elnök felkéri Németh Ferencet, a Jelölő Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse az elmúlt hónapok munkájának eredményét. 
Németh Ferenc: Januárban kaptuk meg a felkérést Auner Zoltánnal és Joó 

Attilával, amit örömmel el is fogadtunk. Minden jelölés érvényes volt, a 
határidő után érkezett jelöléseket is elfogadtuk egyhangú döntéssel a 
bizottságon belül. Ismertetem a jelölteket: Elnök: Szabó László, ügyvezető 

elnök: Toponári Gábor, elnökségi tagok: Árva János, Barna Péter, Dechert 
Áron, Egyedné Kiss Katalin, Pósfai Gábor, Suba Róbert, Szíver Krisztina, 
Szoboszlai Csaba, Tóth László, Várkonyi Attila. FEB elnök: Bányásziné 

Lukács Margit, FEB Tagok: Almási Gyöngyvér, Kertész Tamás. 
Németh Ferenc ismerteti továbbá, hogy Szoboszlai Csabán kívül mindenki 

jelen van és rendelkezik jelölést elfogadó nyilatkozattal. Mivel Szoboszlai 
Csaba nincs jelen és nem nyilatkozott a jelölés elfogadásáról, így nem 
kerülhet fel a szavazólapra. 



dr. Koszoru István ezt követően ismerteti, hogy lehet helyben is jelölni 

bármely tisztségre újabb személyt, személyeket. 
 

Elnök és ügyvezető elnök választás: Újabb jelölés nem érkezett, így dr. 
Koszoru István javasolja, hogy Szabó László és Toponári Gábor jelölő lapra 
kerüléséről egy határozatban döntsön a közgyűlés: 

6/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Szabó László és Toponári Gábor is felkerül a szavazó lapra. 

 
dr. Koszoru István rövid szünetet rendel el a titkos szavazás előtt. 

 
A szavazatok leadását követően a szavazatszámláló bizottság megszámolta a 
szavazatokat. Ezt követően dr. Koszoru István ismerteti a szavazás 

eredményét: 
 

7/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése 13 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett úgy 
döntött, hogy Szabó Lászlót választja elnöknek újabb négy évre. 

 
8/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése 14 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett úgy 
döntött, hogy Toponári Gábort választja ügyvezető elnöknek újabb négy 
évre. 

 
Elnökségi tagok választása: dr. Koszoru István ezt követően ismerteti, hogy 
mivel több jelölés érkezett elnökségi tagokra, mint ahányan alapszabály 

szerint lehetnek, így a jelölő lapra kerülésről egyenként szükséges döntetni. 
 

9/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Árva János felkerül a szavazó lapra. 

 
10/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Barna Péter felkerül a szavazó lapra. 
 

11/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Dechert Áron felkerül a szavazó lapra. 

 
12/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 



A Szövetség Közgyűlése 15 igen szavazat és egy tartózkodás mellett úgy 

döntött, hogy Egyedné Kiss Katalin felkerül a szavazó lapra. 
 

13/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Pósfai Gábor felkerül a szavazó lapra. 

 
14/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Suba Róbert felkerül a szavazó lapra. 
 

15/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése 15 igen szavazat és egy tartózkodás mellett úgy 
döntött, hogy Szíver Krisztina felkerül a szavazó lapra. 

 
16/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 
Tóth László felkerül a szavazó lapra. 
 

17/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 

Várkonyi Attila felkerül a szavazó lapra. 
 
A szavazatok leadása után dr. Koszoru István felkéri a számlázó bizottságot, 

hogy számolja meg a szavazatokat. Az eredményt dr. Koszoru István 
ismerteti: 
 

18/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése a titkos szavazáson az alábbi személyeket 

szavazta be az elnökségbe négy éves időtartamra: Árva János (15 
szavazat), Pósfai Gábor (15), Szíver Krisztina (15), Dechert Áron (14), 
Barna Péter (12), Tóth László (12), Suba Róbert (11). 

 
FEB elnök és FEB tag választás: dr. Koszoru István javasolja, hogy a 

Bányásziné Lukács Margit, Almási Gyöngyvér és Kertész Tamás szavazólapra 
kerüléséről külön-külön határozzanak, azonban a titkos szavazás már 
történhet egyszerre. 

 
19/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése 15 igen szavazat és egy tartózkodás mellett úgy 

döntött, hogy Bányásziné Lukács Margit a szavazó lapra. 
 



20/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése 15 igen szavazat és egy tartózkodás mellett úgy 
döntött, hogy Almási Gyöngyvér felkerül a szavazó lapra. 

 
21/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése egyhangú szavazati aránnyal úgy döntött, hogy 

Kertész Tamás felkerül a szavazó lapra. 
 

A szavazatok leadása után dr. Koszoru István felkéri a számlázó bizottságot, 
hogy számolja meg a szavazatokat. Az eredményt dr. Koszoru István 
ismerteti: 

 
22/2017.(III.25.) számú közgyűlési határozat: 

 

A Szövetség Közgyűlése a titkos szavazáson 14 igen szavazattal 

megválasztotta Bányásziné Lukács Margitot a Felügyelő Bizottság 
elnökévé és szintén 14 szavazattal megválasztotta Almási Gyöngyvért 

és Kertész Tamás a Felügyelő Bizottság tagjává négy éves időtartamra. 
 
Mivel több indítvány, felvetés, felszólalás nem hangzott el, így a tagok a 

Közgyűlés bezárása mellett döntöttek.  Szabó László levezető elnök 
megállapította, hogy a közgyűlés a napirendjét teljes egészében megtárgyalta, 

megköszönte a tagok munkáját és felkérte a jegyzőkönyv hitelesítőket a 
jelenléti ív és a melléklet (Alapszabály) hitelesítésére.  
 

További hozzászólások hiányában a levezető elnök megköszönte a tagok aktív 
részvételét. Bejelentette, hogy a Szövetség  közgyűlése által hozott 1-
22/2017.(III.25.) számú határozatokat a határozatok nyilvántartásába 

bevezeti, s azt a két hitelesítő hitelesíti. A jegyzőkönyvet 4 eredeti példányban 
készíti el, melyből aláírás után minden tag kap 1-1 (másolati) példányt kap. 

Ezzel Szabó László levezető elnök a jegyzőkönyvet 12.45 órakor lezárta. 
 

Kmf. 
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      Tisztújítási  levezető elnök 
 


