
Jegyzőkönyv
a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség közgyűléséről

A közgyűlés helyszíne: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 
A közgyűlés időpontja: 2022.06.10. 16:30
A jelenléti ív és a kiküldött napirend a mellékletben.
A jegyzőkönyv kivonatos, készült Pápán, 2022.06.23-án a helyszínen felvett hangfelvétel alapján.

Lajtai Kristóf főtitkár a közgyűlés levezető elnöke üdvözli a megjelenteket, megköszöni a 
helyszín biztosítását Molnár Józsefnek, majd az alábbiakról tájékoztat.
A közgyűlésről hangfelvétel készül. A mandátumok vizsgálata megtörtént, a 23 szavazásra 
jogosultból 12 jelent meg. Lajtai Kristóf megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A 
tisztségek választása esetében titkos szavazásra van szükség, kivéve, ha a megválasztásra 
kerülő helyekre a szükséges számúnál nem érkezett több jelölés.

A Szavazatszámláló Bizottságba Dr. Zsilák Bencét, Molnár Józsefet és Kopasz Tibort javasolja.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Dr. Zsilák Bencét, Molnár Józsefet és Kopasz Tibort.

Jegyzőkönyvvezetőnek Hegyi Józsefet javasolta.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megválasztotta 
jegyzőkönyvvezetőnek Hegyi Józsefet.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Volsik Tibort és Tóth Árpádot javasolta.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megválasztotta jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Dr. Volsik Tibort és Tóth Árpádot.

Tájékoztat, hogy a napirend és az alapszabály-tervezet kiküldésre került és a helyszínen nem 
érkezett új napirendi pont javaslat. A napirendet szavazásra bocsátja.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megszavazza a közgyűlés 
napirendjét.

Lajtai Kristóf javasolja, hogy a tisztújítás legyen az első napirendi pont.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a 
tisztújítás legyen az első napirendi pont.

1. Elnökség megválasztása

A választások ellenvetés hiányában nyílt szavazással lettek lebonyolítva.

Az öt elnökségi tisztségre négy jelölés érkezett: Bokodi Szabolcs elnöknek, Táborosi 
András alelnöknek, Csizmadia Máté és Leinemann Gellért elnökségi tagnak lett jelölve. 
Dr. Hanák Tamás megköszöni Furka Attilának és Táborosi Andrásnak az eddigi 
munkáját, a helyszínen elnökségi tagjelöltnek terjeszti fel Szabó Attilát.



Elnök és alelnök jelölések nem érkeztek a helyszínen.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megszavazza, hogy 
Szabó Attila felkerüljön a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökségi tag 
jelöltjei közé.

Bokodi Szabolcs megköszöni, hogy sokan gondoltak rá. Úgy tudja vállalni a tisztséget, 
ha egy csapat jön létre, ahol a kollégák segítenek, s egy olyan elnökség, ahol mindenki 
a kapacitásait figyelembe véve tud tenni a megyei asztalitenisz érdekében. 
Csapatmunkát kér.

Lajtai Kristóf a beérkezett jelölések alapján kéri a közgyűlést az elnök megválasztására.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta 
Bokodi Szabolcsot a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökének.

Táborosi András elsősorban ahogyan eddig, úgy a megyei csapatbajnokság 
szervezését vállalja, illetve ha adódik más, úgy azt próbálja megoldani.

Lajtai Kristóf a beérkezett jelölések alapján kéri a közgyűlést az alelnök 
megválasztására.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta 
Táborosi Andrást a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség alelnökének.

Csizmadia Máté elsősorban a sporttársaktól szeretne tanulni, s az elnökség munkáját 
tudásához mérten szeretné segíteni.

Lajtai Kristóf a beérkezett jelölések alapján kéri a közgyűlést három elnökségi tag 
megválasztására.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta  
Csizmadia Mátét a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagjának.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megválasztotta 
Leinemann Gellértet a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagjának.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megválasztotta Szabó 
Attilát a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség elnökségi tagjának.

2. Alapszabály elfogadása

Lajtai Kristóf a beérkezett észrevételek alapján az alábbi módosításokkal elfogadásra 
javasolja az alapszabályt:

A szövetség székhelye: 8083 Csákvár, Ostrom utca 11. 
A szövetség honlapja: atkd.hu/fmatsz
Az alapszabályból kerüljön ki a 19.§ i, a 24.§ i és a 31.§ 1,2,3. bekezdése.
A 6.§ 1 bekezdésében a „Magyar Asztalitenisz Szövetség” rész „Fejér Megyei 
Asztalitenisz Szövetség”-re módosuljon.



19.§

i) „a Szövetség titkárának – az Elnök javaslatára történő – megválasztása, vele 
szemben a kinevezés és a felmentés munkáltatói jogkörének gyakorlása,”

24.§

i) „a kinevezés és a felmentés kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása a titkár 
tekintetében,”

„V. A SZÖVETSÉG IRODÁJA

31.§

(1) A Szövetség igazgatási-, operatív gazdasági-pénzügyi feladatait a 
Szövetség irodája végzi.

(2) A Szövetségi iroda vezetője a Szövetség Elnöksége által kinevezett titkár, 
aki a Szövetség munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(3) A Szövetségi iroda szervezeti felépítését és részletes feladatait a 
Szövetség Szervezeti- és Működési Szabályzata állapítja meg.”

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megszavazta, hogy a 
Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség Alapszabályában
a 2.§ 3. bekezdésben „a szövetség székhelye: 8083 Csákvár, Ostrom utca 11.”,
„a szövetség honlapja: atkd.hu/fmatsz”,
a 19.§ i bekezdés, 24.§ i bekezdés, illetve a 31.§ (1) , (2), (3) bekezdések kikerülnek és
a 6.§ 1 bekezdésében található szakasz az alábbiakra módosul:  „A Fejér Megyei 
Asztalitenisz Szövetség tagja lehet valamennyi illetékes bíróság által 
nyilvántartásba vett sportegyesület, sportvállalkozás, illetve egyéb olyan jogi 
személyként működő sportszervezet, amely a sportágban szakosztályt működtet, a 
sportág versenyrendszerében részt vesz, a Fejér Megyei Asztalitenisz Szövetség 
Alapszabályát, szabályzatait elfogadja, és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget 
tesz.” .

3. Felügyelő Bizottság megválasztása

A bizottsági helyekre nem érkeztek jelölések.
Lajtai Kristóf jelzi, hogy a bizottsági tisztségeket mielőbb rendezni kell.

4. Jelölő Bizottság megválasztása

A választások ellenvetés hiányában nyílt szavazással lettek lebonyolítva.

A bizottságba nem érkeztek előzetesen jelölések. A helyszíni egyeztetést követően 
Lajtai Kristóf szavazásra bocsátja, hogy Hargitai Zoltán felkerüljön a Jelölő Bizottság 



elnökjelöltjeinek listájára.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a 
Jelölő Bizottság elnökjelöltjei közé felkerüljön Hargitai Zoltán.

Lajtai Kristóf szavazásra bocsátja, hogy Földvári Péter felkerüljön a Jelölő Bizottság 
tagjelöltjeinek listájára. 

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a 
Jelölő Bizottság tagjelöltjei közé felkerüljön Földvári Péter.

Lajtai Kristóf szavazásra bocsátja, hogy Nádori László felkerüljön a Jelölő Bizottság 
tagjelöltjeinek listájára.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett megszavazza, hogy a 
Jelölő Bizottság tagjelöltjei közé felkerüljön Nádori László.

Lajtai Kristóf a beérkezett jelölések alapján kéri a közgyűlést a Jelölő Bizottság 
elnökének megválasztására.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta 
Hargitai Zoltánt a Jelölő Bizottság elnökének.

Lajtai Kristóf a beérkezett jelölések alapján kéri a közgyűlést a a Jelölő Bizottság 
tagjainak megválasztására.

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta 
Földvári Pétert a Jelölő Bizottság tagjának. 

A közgyűlés 11 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Nádori
Lászlót a Jelölő Bizottság tagjának.

5. Egyebek

Dr. Volsik Tibor kéri Lajtai Kristóf segítségét az FMATSZ korábban rendelkezésre álló 
pénzügyi forrásainak visszajuttatásában. Lajtai Kristóf válaszában pontos 
dokumentációt kért az összegek alátámasztására, illetve tájékoztat, hogy a mostani 
támogatások kifizetéséhez szakmai beszámoló szükséges.
Dr. Volsik Tibor érdeklődésre reagálva tájékoztat, hogy a szövetség bejegyzéséhez 
legalább 1 hónapos átfutási idővel kell számolni.
Dr. Hanák Tamás megköszöni mindenkinek, aki bármivel segíti ebben a nehéz 
környezetben a megyei szövetséget.
Hegyi József régióvezető kéri egyrészt, hogy az információk kicsit gördülékenyebben 
jussanak el hozzá, másrészt a tagegyesületeket  - az edzésadataik honlapon való 
megjelenítéséhez - a számukra hozott adatközzétételi nyilatkozat kitöltésére.

_______________________ _______________________ _______________________
Hegyi József Dr. Volsik Tibor Tóth Árpád
Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv-hitelesítő Jegyzőkönyv-hitelesítő


