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Magyar Curling Szövetség 
2021. május 28-i 

éves beszámoló küldöttgyűlésének jegyzőkönyve 
 
 
 
 
Helyszín:   1081, II. János Pál pápa tér 7., Díszterem 
  
    
Időpont:   2021. május 28. (péntek) 15:00 óra 
 
Jelen van: 11 fő küldött (Fóti Balázs – FTC, meghatalmazott; Mihályi Petra – White Sharks HC, 

meghatalmazott; Kiss Bálint – DJK Sportegyesület, meghatalmazott; Deák György – 
Maros TSE, meghatalmazott; Faber Kristóf – Győri ETO HC, meghatalmazott; Kovács 
Zsuzsanna – BEAC, meghatalmazott; Kelemen Krisztián – H-MOTO, képviselő; Séra 
Zoltán – KDSE, meghatalmazott; Reményi Édua – Halassi SC, meghatalmazott; 
Németh Krisztina – PTSE; Dencső Blanka – Vasas SC, meghatalmazott, 15:07-kor 
csatlakozik; Stéger Anett Nóra – Win-win Sportclub, meghatalmazott, 15:07-kor 
csatlakozik) 
 
2 fő vendég (Fábián László – MOB sportigazgató; Nagy Zsolt FB elnök, 15:18-kor 
csatlakozik) 
 
 

 
Fóti Balázs, a Magyar Curling Szövetség alelnöke 15:03-kor üdvözli a megjelenteket. 

Fóti Balázs alelnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. 

 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a tagegyesület közül 9 tagszervezet küldötte van jelen az 

értekezleten, s ennek alapján a Magyar Curling Szövetség 2021. évi éves rendes küldöttgyűlése 9 fő küldött 

részvételével határozatképes.  

Elmondja, hogy a közgyűlés célja: eleget tenni az MCSZ alapszabályban előírtaknak, illetve a törvényi 

kötelezettségeknek.  

Megállapítja, hogy a közgyűlés szabályosan és időben lett meghirdetve, a napirendi pontok időben 

kiküldésre kerültek. 

Ezt követően magát javasolja levezető elnöknek. A küldöttek egyhangúlag jóváhagyják Fóti Balázst a 

levezető elnöki pozíció betöltésére.  

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének Mihályi Petra főtitkárt javasolja. 

A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Bálintot és Deák Györgyöt javasolja. 

A jelöltek a megbízást elfogadják. A küldöttgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadja. 
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Fóti Balázs ismerteti a napirendi pontokat és elmondja, hogy nyílt szavazás lesz. Megkérdezi a jelenlévőket, 

hogy az általa megküldött napirendipontokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy 

indítványuk további napirendi témákra.  

További két küldött csatlakozik a közgyűléshez, ezzel a jelenlévő egyesületi képviselők száma 11 főre 

módosul. 

A tagok 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett 

javaslatokkal együtt. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2020. évi tevékenységekről. 
Előadó: Kiss Bálint 
Az írásbeli előterjesztést Kiss Bálint szóban összefoglalva ismertette. 
1/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolóját a 
2020. évi tevékenységekről. 
 
2. 2021. évi szakmai terv 
Előadó: Kiss Bálint 
Az írásbeli előterjesztést Kiss Bálint szóban összefoglalva ismertette. 
2/2021 (V.28.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja az MCSZ 2021. évi szakmai tervét. 
 
3. FB jelentés a MCSZ 2020. évi tevékenységéről 
Előadó: Nagy Zsolt 
Fóti Balázs megkérdezi Deák Györgyöt, hogy mint a témakörrel foglalkozó elnökségi tag, kíván-e bármit 
hozzáfűzni a napirendi ponthoz. Deák György jelzi, hogy nem kíván semmit hozzáfűzni. Közben megérkezik 
Nagy Zsolt FB elnök, aki szintén nem kíván hozzátenni az írásbeli előterjesztéshez. 
3/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja az FB jelentést az MCSZ 2020. évi 
tevékenységéről. 
 
4. Beszámoló az MCSZ 2020. évi gazdálkodásáról. 
Előadó: Fóti Balázs 
4/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja a beszámolót az MCSZ 2020. évi 
gazdálkodásáról. 
 
5. Javaslat az MCSZ 2021. évi költségvetésére 
Előadó: Fóti Balázs 
5/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot az MCSZ 2021. évi 
költségvetésére. 
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6. A közhasznúsági jelentés elfogadása 
Előadó: Fóti Balázs 
6/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés 10 igen szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja a közhasznúsági jelentést. 
 
 

További hozzászólás nem érkezett. Az alelnök röviden megköszöni mindenki türelmét és támogatását és a 

küldöttgyűlést bezárja 15:26-kor.  

 

 

Kmf. 

 
 
 
 
 
 

Fóti Balázs Mihályi Petra Deák György Kiss Bálint  
Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


