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I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 
 

1/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2018 évi szakmai beszámolót.  

 

2/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2018 évi FB tevékenységének a beszámolóját.  

 

3/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Közhasznúság jelentésének elfogadása.  

 

4/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2019 évi MCSZ Költségvetést.  

 

5/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

A Felügyelő Bizottság elnökének személyét. 

 

6/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

A Felügyelő Bizottság új tagjának személyét.  

 

7/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2019 évi szakmai tervet.  

 

8/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában elfogadja 

Az egyesületi tagdíj (és annak rendszere) nem módosul.  

 

9/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan nem fogadja el. 

Az alapszabály módosítást miszerint: logó szövegének módosítása.  

 

10/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Az alapszabály módosítását.  

 

11/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Az alapszabály módosítását.  

 

12/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában nem fogadja el 

Az alapszabály módosítását, miszerint: az operatív rendszer működését.  

 

13/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Az alapszabály módosítását.  

 

14/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Az alapszabály módosítását.  

 

15/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Az alapszabály módosítását.  

 

16/ 2019 (V. 9) számú közgyűlési határozatában egyhangúan elfogadja 

Új tagszervezet felvételét.  
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II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 
 
1/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámolót a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési 

tapasztalatairól, előterjesztette: Kiss Bálint. 

 

2/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámoló az MCSZ 2018. évi Projekt munkájáról. Javaslat a Projektvezetők 2019. évi 

teendőire, előterjesztette: dr. Bukta Zsuzsanna. 

 

3/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámolót 2018. évi ifjúsági lány és ifjúsági fiú válogatott csapat „B” Világbajnokság 

szerepléséről, tapasztalataikról, csapatvezetők: Nagy Gyöngyi, Szarvas Gábor. 

 

4/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámolót a 2018. évi Felnőtt női és férfii Európa-bajnokság tapasztalatairól, 

csapatvezetők: Kiss Zsolt, Palancsa Zoltán. 

 

5/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Az MCSZ 2018. évi határozati jegyzékét, előterjesztette: Kovács Zsuzsanna. 

 

6/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A tájékoztatót a 2019. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről, 

előterjesztette: Kiss Bálint. 

 

7/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Az MCSZ versenyszabályzatának módosítását: a Magyar Antidopping szabályzattal való 

összehangolását, előterjesztette: Kovács Zsuzsanna 

 

8/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámolót az edzői testület 2018. II. félévben végzett tevékenységéről, javaslat a testület 

2019. évi teendőire, előterjesztette: Palancsa Dorottya. 

 

9/ 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámolót a céges rendezvények projekt 2018. évi eredményeiről, előterjesztette: Kiss 

Bálint. 

10/ 2019 (I. 15) számú határozatában (megelőzően:41.10/2019 (I.15)) egyhangúan 

elfogadja 

A javaslatot a 2019. évi EYOF utazó csapatra, előterjesztette: Kiss Bálint. 

 

1/2019 (II. 26) számú határozatában egyhangúan  

Elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.  
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2/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan  

Elfogadja A 2019. évi rendes közgyűlés időpontjára tett javaslatát.  

 

3/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Az MCSZ elnökségének 2018. évi tevékenységének beszámolóját. 

 

4/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan e 

Efogadja A női csapat WQE beszámolóját, Palancsa Zoltántól. 

 

5/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A 2019 évi vegyes-csapat világbajnokság válogatottait. 

 

6/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan  

Elfogadja A SZTT – ről szóló beszámolót. 

 

7/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2018. évi doppingellenes tevékenységét és a 2019. évi feladattervét. 

 

8/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

Beszámolót a 2019. évi vegyes—csapat versenyszervezéséről. 

 

9/2019 (II.26) számú határozatában (megelőzően: 41.11 / 2019 (II 15) egyhangúan 

elfogadja  

A Gerevich Sportösztöndíj pályázati kiírását és eredményét. 

 

10/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja4 

A napirendi pontot és az MCS új támogatási rendszerét. 

 

11/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Szarvas Gábor írásbeli beszámolóját az EYOF csapat szerepléséről és a bajnokságon szerzett 

tapasztalatainak ismertetését. 

 

12/2019 (II.26) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Az elnökség elfogadta Palancsa Dorottya, Kiss Zsolt párost válogatottnak a 2019. évi felnőtt 

vegyes-páros világbajnokságra. 

 

1/2019 (III.29) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A Közgyűlés módosított időpontjának elfogadása.  

 

2/2019 (III.29) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A Közgyűlés jelölőbiztosának személyét.  
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3/2019 (III 29) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A Közgyűlés módosított napirendi pontjait.  

 

1/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2019 évi közgyűlésre előterjesztett alapszabály módosítási javaslatát.  

 

2/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A szervezeti és működési módosítási javaslatot. 

 

3/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A StreetCurling vásárlását, ezzel a DAP felhasználásnak a módosítását.  

 

4/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

Az MCSz projektek aktuális feladatait, jelenlegi helyzetét.  

 

5/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

Beszámolót a kerekesszékes szakágról.  

 

6/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

Beszámolót a siket szakágról.  

 

7/2019 (IV.16) számú határozatában egyhangúan elfogadja  

A DRK-MCSZ szerződését.  

 

1/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2018 / 2019 évi DAP beszámolót.  

 

2/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A kerekesszékes beszámolót.  

 

3/ 2019 (VI. 18) számú határozatában elfogadja 

A 2019 évi vegyes-páros világbajnokság válogatott beszámolóját.  

 

4/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2019 év I félév versenyszervezési beszámolóit.  

 

5/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2019 évi Csapat Európa bajnokság férfi és női keretét.  
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6/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2018-2019. verseny évad ranglista végeredményét és a ranglista versenyrendszer értékelését. 

 

7/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A 2019-2020. versenyévad egyéni és csapatranglista versenyrendszerét.  

 

8/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Elfogadja a beszámolót a 2018/2019 szezon céges rendezvények tapasztalatairól, 

eredményeiről. 

 

9/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Elfogadja a beszámoló a Curling College program tapasztalatairól. 

 

10/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

A beszámolót a nyílt napokról 

 

11/ 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Az MCSZ 2019/2020 versenynaptárát. 

 

12/ 2019 (VI. 18) számú határozatában nem fogadja el. 

Az Utánpótlás Edzői Programra tett javaslat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/college-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/college-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx

