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Halasi Mihály: Megállapítja, hogy mivel 900  órakor szavazatszámlálást végzett és nem volt 
meg a határozatképességhez szükséges szavazat, a meghívónak, és az alapszabálynak 
megfelelően egy óra múlva immár a megjelentek számától függetlenül határozatképes a 
közgyűlés. Megállapítja, hogy a mandátumok megvizsgálása után 10 érvényes szavazattal 
rendelkező küldött van jelen. Levezető elnöknek önmagát javasolja, amit a küldöttek 
egyhangúan tíz szavazattal elfogadnak. Jegyzőkönyvvezetőnek Babits Lászlót, míg 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Puskás Géza és Toók László urakat javasolja. A küldöttek mindkét 
javaslatot egyhangúan tíz szavazattal elfogadták. 
 
Babits László: Az előzetesen a meghívóban közöltek szerint a következő napirendi pontot 
javasolja: 
 

1. Alapszabály módosítás 
 
A küldöttek a napirendi pontot egyhangúan tíz szavazattal elfogadták. 
 

Babits László: Párhuzamosan felolvassa a régi és az új alapszabályt mivel a felolvasás 
végeztével csak két módosítás esetén alakult ki vita ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy 
külön szavazzanak az alapszabály ezen két pontjáról - 7.§ (2) és (4) bekezdés - és külön az 
többi egészről. A jelenlévők a javaslattal egyet értettek. 

Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja-e a közgyűlés az alapszabályt a 
7.§ (2) és (4) bekezdés kivételével. A küldöttek az alapszabályt egyhangúan tíz szavazattal 
elfogadták. 
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja-e a közgyűlés az alapszabályt a 
7.§ (2) bekezdését a következő szöveggel:  

2.) A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő, amely  
a) legalább két minősítéssel rendelkező versenyzővel valamint egy a szövetség által 

elismert bíróval részt vesz a Szövetség által rendezett vagy engedélyezett versenyeken 
évente legalább egy alkalommal, valamint  

b) sportágaik egyikében évente legalább egy a szövetség által elismert versenyt 
megrendez. 

A küldöttek az alapszabályt kilenc igen szavazattal egy nem ellenében elfogadták. 
 
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja-e a közgyűlés az alapszabályt a 
7.§ (4) bekezdését a következő szöveggel:  
 

4.) A Szövetség által hivatalosan képviselt – vagy kifejlesztett - sportversenyeken alkalmazott 
játékszabályok, céltárgyak értékelési rendszerek, vagy ezek részeinek felhasználásával a 
tagszervezetek más szövetség keretein belül versenyt nem rendezhetnek. A fenti előírások 
megsértése esetén a vétkes tagszervezetet, fegyelmi eljárás megindításával egyidejűleg a 
versenyrendszerből ki kell zárni.  
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A küldöttek az alapszabályt hét igen szavazattal egy nem és kettő tartózkodás ellenében 
elfogadták. 
 
Ketler Iván: Javasolja a közgyűlésnek, hogy a viták elkerülése végett mivel az új alapszabály 
megszünteti a sportszakmai alelnök tisztségét és csak alelnököt ismer, Glicza Csabát a 
közgyűlés erősítse meg tisztségében. 
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy elfogadja-e a közgyűlés Glicza Csabát 
mint alelnököt. A jelenlévők kilenc igen szavazattal egy tartózkodás mellet megerősítik 
tisztségében. 
 
Mivel több javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr berekeszti a közgyűlést.  
 
 
 
 
 
 
 

Babits László        Halasi Mihály 
jegyzőkönyvvezető      levezető elnök 

 
 
 
 
 

Puskás Géza       Toók László 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
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