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JEGYZŐKÖNYV 

,amely készült a 

FERENCVÁROSI TORNA CLUB BARÁTI KÖR 

(székhelye: 1091 Budapest Üllői út 129.) 

2021. szeptember 20. napján tartott megismételt 2021. évi közgyűléséről 

 

Helyszín:  1101 Budapest Vajda Péter u. 6. kézilabda csarnok (Faház) 

Jelen vannak:  29 fő a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Bálint László elnök Úr üdvözli a tagságot és felkéri dr Deák Péter ügyvéd Urat a 

közgyűlés levezetésére. 

Dr Deák Péter a felkérést elfogadva üdvözli a közgyűlést és felkéri, hogy a 

tagság Vincze Józsefet mandátumigazolónak és jegyzőkönyvvezetőnek szavazza 

meg.  A személyenkénti szavazás egyhangúan megtörtént.  

Levezető elnök ezt követően felkéri a tagságot, hogy szavazzanak meg 1 fő 

szavazatszámlálót és 1 fő jegyzőkönyv hitelesítőt. 

Szavazatszámlálónak Kassai György jelentkezett önként, személyét a tagság 

egyhangúan megszavazta. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Raffa György tag jelentkezett önként, személyét a 

tagság ugyancsak egyhangúan szavazta meg.  

Dr Deák Péter ismerteti a két napirendi pontot majd Bálint László javasolja az 

egyebek napirendi pont felvételét. 



 

2 
 

Dr Deák Péter kéri a napirend megszavazását, egyúttal javasolja, hogy a 

közgyűlés a napirendet az alábbi sorrendben tárgyalja: 

1. Elnökségi beszámoló 

2. Felügyelőbizottsági beszámoló 

3. Egyebek 

A közgyűlés a napirendet egyhangú szavazással elfogadta.  

Dr Deák Péter felkérte Bálint László elnök urat beszámolójának megtartására. 

Bálint László elnök Úr beszámolójában röviden összefoglalta az elnökség 

tevékenységét. Sajnálatát fejezte ki, hogy az elmúlt másfél évben a vírus miatt 

nem sikerült a személyes találkozókat létrehozni. Ismertette, hogy 428 fő 

fizette be tagdíját 2019-ben, ez 2020-ra 294 főre csökkent. A csökkenés miértje 

nem ismert, ez származhat a vírus okozta helyzetből vagy a tagság fizetési 

moráljának negatív változása miatt.  Beszámolója végeztével október végére 

javasolta a következő Baráti Kör ülés megtartását, erről a tagság részére 

értesítést fognak küldeni. 

Dr. Deák Péter kérdezte a tagságot, kíván-e valaki hozzászólni. Mivel ilyen nem 

történt, szavazásra bocsátotta az elnöki beszámolót, melyet a tagság 

egyhangúan elfogadott. 

Ezt követően Lóránt Sándor a Felügyelő bizottság elnökeként megtartotta 

pénzügyi beszámolóját, melyben a 2020-as esztendő bevételi és kiadási számait 

ismertette a jelenlévőkkel. A kialakult helyzet miatt a bevételek nem 

csökkentek a kiadások mértéke viszont igen, ezért a 2020-as eredmény sokkal 

pozitívabb volt, mint az előző évi.   
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Lóránt Sándor Úr kiemelte beszámolójában, hogy a pandémia ellenére Tobak 

Csaba főtitkár úrral napi kapcsolatban állt.  

Dr. Deák Péter kérdezte a tagságot, kíván-e valaki hozzászólni. Mivel ilyen nem 

történt, szavazásra bocsátotta a pénzügyi beszámolót, melyet a tagság 

egyhangúan elfogadott. 

A tagság részéről érkezett javaslat, hogy a pandémia idején elhunytakra fél 

perces néma felállással emlékezzünk meg. 

Ezután Tobak Csaba főtitkár Úr a halálozások kapcsán bejelentette, hogy „napi 

szintű” vezetése ennek nincsen, csak azokat tudja listából kivezetni, akiket a 

tagság vagy a család  jelez a sajnálatos elhalálozásról. 

Ezt követően Szokolai László úr az egyebek napirendi pont keretében azt a 

javaslatot tette, hogy 50%-os tagdíj emelésre kerüljön sor. Tagság részéről 

érkezett olyan felvetés, hogy a tagdíj emelés nem hoz-e további létszám 

csökkenést.  

Dr Deák Péter előterjesztette a tagdíj emelés kérdését, ekkor a felügyelő 

bizottság elnöke jelezte levezető elnök úrnak, hogy a bevezetés határideje 

2022. január 1. legyen. 

Ezután Szokolai László javaslatát Dr. Deák Péter szavazásra bocsátotta, 3 

tartózkodással a jelenlévő tagság elfogadta azt. 

Tagság részéről felvetették a tagi ajánlás kérdését, mellyel a tagság bővítése 

lenne lehetséges. Bálint László elnök úr a toborzást semmiképpen nem tartja 

reálisnak egy önszerveződő körnek, az ajánlás továbbra is működik, ha valaki 

tag kíván lenni a jövőben.  
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Tobak Csaba főtitkár úr felvetette a tagság fegyelmezettebb nyilvántartását 

elérhetőségek tekintetében (telefonszám, e-mail cím).  

A megszavazott tagdíj emeléséről a tagságot kör e-mailben értesíteni fogják. 

Ezt követően Dr. Deák Péter berekesztette a közgyűlést. 

 

k. m. f. 

 

Dr Deák Péter ügyvéd 

levezető elnök 

 

 

Vincze József 

jegyzőkönyv vezető 

 

 

Raffa György 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Budapest 2020.09.24. 

 

 


