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 JEGYZŐKÖNYV  

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2018. október 16. napján az ELTE 

sporttelep Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 3. lépcsőház 2. emeleti helységében megtartott 

elnökségi ülésén. 

Jelen vannak: 

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök  

Dencső Blanka, elnökségi tag 

Fóti Balázs, alelnök 

Kalmár György, elnökségi tag 

Kelemen Krisztián, elnökségi tag 

Kiss Bálint 

 

Az elnökségi ülést 16:00-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2018. 10. 04-én 

az MCSZ honlapján, email-en 2018.10.07.-én lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a 

Felügyelő Bizottság elnökének illetve tagjainak az értesítése is megtörtént.   

 

Bukta Zsuzsanna megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 5 elnökségi tag jelen van, így az 

elnökség határozatképes. 

Bukta Zsuzsanna felkéri Kelemen Krisztiánt, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést 

elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kelemen Krisztián a jegyzőkönyv 

vezetésére. 

 

Bukta Zsuzsanna megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pont 

javaslatokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további 

napirendi témákra. 

 

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett 

javaslattal. 

 

Dencsó Blanka javasolja, hogy az átigazolási szabályzat módosításának javaslata kerüljön fel 

a napirendi pontok közé. Az elnökség egyhangúan elfogadta.  

 

Napirendi pont javaslatok: 

1. Alapszabály módosítási javaslatok átbeszélése / véglegesítése 

1. napirendi pont: Alapszabály módosítási javaslatok átbeszélése / véglegesítése  

Előadó: MCSZ elnökség  

Alpontok: arculatváltás, szavazati súlyok megváltoztatása (Kiss Zsolt, illetve a MCSZ 

javaslata), szervezeti működési változások.  
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Arculatváltás: időpont a bevezetésre, átállás költségei.  

Alapszabály módosítás:  

- 6000 forint. 7.4 pont kivesszük az összeget, tagdíj nem fizetése esetén nem szavazhat 

közgyűlésen.  

- 10. 1 c. javítása – szavazati súlyok és arányok  

- szervezeti működés módosítása 

Fóti Balázs javaslata: fizetett alkalmazottaknak, változott szerkezeti sémája legyen.  

Három terület: adminisztratív feladatok (Kovács Zsuzsanna), Sportszakmai feladatok 

(Kiss Bálint) 

Jelenleg alkalmatlanok a teljes szervezet vezetésére (fiatalok, stb) 

Bukta Zsuzsanna javaslata: Az elnökség segítségével Kovács Zsuzsanna és Kiss Bálint 

el tudja látni a feladatokat. Nem jó egy olyan embert megbízni, aki társadalmi 

munkában dolgozik. Alapvető problémák nincsenek.  

Gyuri véleménye: A főtitkári feladatok leírása. Egyéb esetekre is és ahhoz keressünk 

embert.  

Dencső Blanka véleménye: változtatásra szükség van.  

Kelemen Krisztián véleménye: változás kellene, de ha nincs pénz arra, hogy profi 

munka legyen. 

42 / 2018 (X. 16) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

 

A Magyar Curling Szövetség új arculati elemeit. Az arculat a novemberi rendkívüli 

közgyűlésen kerül elfogadásra a tagegyesületektől.  

2. napirendi pont: Átigazolási szabályzat módosítása  

Dencső Blanka által előterjesztett kérdést, négy elnökségi tag elfogadott. 

43 / 2018 (X. 16) számú határozatában elfogadta. 

 

Az elnökség elfogadja a benyújtott módosítási javaslatot.  
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Kmf. 

 ....................................  ...................................   ....................................  

Kelemen Krisztián     

Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


