
MCSZ 2018. 12. 04. beszámoló közgyűlésének jegyzőkönyve 

Magyar Curling Szövetség 

2018.december 04-i 

megismételt rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 

 

Helyszín:  ELTE Sporttelep (Budapest XI. Bogdánfy . 10. / B. 3. lépcsőház. 2. emeleti tárgyaló). 

Időpont:  2018. december 4. 17 óra  

Jelen van:  4 fő küldött megbízott (Baluka Csabáné dr., Kiss Zsolt, Sárdi Péter – érkezett 17:20, 

Dencső Blanka) 

 8 fő vendég (Nagy Zsolt, Greiner Andrea, dr. Bukta Zsuzsanna, Kalmár György, Dencső 

Blanka, Kiss Bálint, Fóti Balázs) 

Bukta Zsuzsanna a Magyar Curling Szövetség elnöke üdvözli a megjelenteket és megnyitja a 

közgyűlést. 

Tájékoztatja a küldötteket a közgyűlés céljáról. Elmondja, hogy a Szakszövetség alapszabálya 

szabályozza az aláírási és képviseleti jogkört. A Felügyelő Bizottság ajánlása alapján kiegészítésre 

került azzal, hogy az Elnök és az alelnök tagságának megszűnése, vagy egyidejű akadályoztatása 

esetén két elnökségi tag együttesen képviseleti jogot, valamint bankszámla feletti rendelkezési jogot 

láthat el. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 12 tagegyesület közül 4 tagszervezet küldötte van 

jelen az értekezleten. Megállapítja, hogy a Magyar Curling Szövetség 2018. évi közgyűlésre 4 fő 

küldött részvételével határozatképes.  

Ezt követően a levezető elnök személyére tesz javaslatot, aki Bukta Zsuzsanna. A küldöttek 

egyhangúlag jóváhagyják Bukta Zsuzsannát a levezető elnöki pozíció betöltésére. Bukta Zsuzsanna 

megköszönni a bizalmat a feladat ellátását elfogadja.  

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének Dencső Blanka elnökségi tagot javasolja. A jelölt a 

megbízást elfogadja.  A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.  

A levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Kassainé Andreát és Fóti Balázst javasolja.  

A jelöltek a megbízást elfogadják. A közgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadja. 

A levezető elnök szavazásra bocsájtja, hogy a napirendi pontokban nyílt szavazás legyen. A közgyűlés 

a javaslatot egyhangúlag elfogadja.  

A levezető elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 

1. A Magyar Curling Szövetség arculatváltásának bemutatása  

2. Javaslat a tagegyesületek szavazati súlyának módosítására  

3. Magyar Curling Szövetség alapszabályának módosítására  

A levezetőelnök megkérdezi a küldötteket, hogy módosító vagy egyéb napirendi pontra van-e 

valakinek javaslata. Javaslat nem érkezik.  A küldöttek az eredetileg meghatározott napirendet 

egyhangúan elfogadják.  

1. napirendi pont: A Magyar Curling Szövetség arculatváltásának bemutatása  

Előadó: Dencső Blanka  



MCSZ 2018. 12. 04. beszámoló közgyűlésének jegyzőkönyve 

 

Kiss Zsolt megbízott felolvasta az Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület képviselőjének 

hozzászólását.  

 

1/2018. (IV.20) évi közgyűlési határozat  

 

A Magyar Curling Szövetség arculatának módosítása elfogadásra került.  

 

 Igen  2 fő 

 Nem  1 fő 

 Tartózkodott:  0  fő 

 

Az alapszabályban a következő rendes közgyűlést követően kerül módosításra.  

 

2. napirendi pont: Javaslat a tagegyesületek szavazati súlyának módosítására 

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna  

Fóti Balázs szerint bonyolult az adminisztrációja a javasolt módosításnak.  

Az alábbi három pontot kellene módosítani:  

- a közgyűlést megelőző év nem pontos meghatározás, javaslat: 365 nap.  

- ha az adott sportoló átigazolt egy másik egyesületbe, akkor azt miképpen szabályozzuk?  

- a kölcsönadott játékos ebben a helyzetben, melyik egyesülethez tartozik?  

A levezető elnök javasolja a kérdés elnapolását, a küldöttek egyhangúan elfogadják. 

3. napirendi pont: Magyar Curling Szövetség alapszabályának módosítására  

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna  

 

A 2. és 3. napirendi pontokkal kapcsolatban kialakult álláspont szerint a tavaszi rendes közgyűlésen 

kerüljön újra napirendre, pontosabb kidolgozással. A mai nap szavazás nem történt.  

 

Kmf.  

 

dr. Bukta Zsuzsanna  Dencső Blanka  Kassainé Andrea  Fóti Balázs 

 elnök                  Jegyzőkönyvvezető         Jegyzőkönyv hitelesít         Jegyzőkönyv hitelesítő 


