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Magyar Curling Szövetség 
2014. november 13-i 

rendkívüli küldöttgyűlésének jegyzőkönyve 
 
 
 
Helyszín:   Pólus Hotel VI. emelet   

(1152 Budapest, Szentmihályi út 131.) 
 
Időpont:   2014. november 13. (csütörtök)18.00 óra  
 
Jelen van:  6 fő küldött 
   2 fő vendég 
 
1. Patonai Ágnes a Magyar Curling Szövetség alelnöke üdvözli a megjelenteket és 

megnyitja a küldöttgyűlést.  
 
2. Tájékoztatja a küldötteket a rendkívüli küldöttgyűlés céljáról. Elmondja, hogy mivel a 

2014. 10. 16-i rendkívüli küldöttgyűlésen nem sikerült elnököt választani és a 
Szakszövetség Alapszabályánakvonatkozó pontja szerint ahhoz, hogy eleget tegyenek 
törvényi kötelezettségüknek, 2014. 11. 13-ára összehívásra került a rendkívüli 
küldöttgyűlés. További ok, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke -a 2014. 10. 16-án 
megtartott rendkívüli küldöttgyűlésen megválasztott Putz Csaba– személyes okból 
lemondottbizottsági elnöki tisztségéről. Tájékoztatja a küldötteket, hogy elnökre 
továbbra sem érkezett javaslat. 

 
3. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 11 tagegyesület közül 6 tagszervezet 

küldötte van jelen az értekezleten. Megállapítja, hogy a Magyar Curling Szövetség 
2014. 11. 13-i rendkívüli küldöttgyűlése 6 fő küldött részvételével határozatképes. 

 

4. Patonai Ágnes javasolja a küldötteknek, hogy a rendkívüli küldöttgyűlés levezetésével 
Őt magát bízzák meg. Megkérdezi, van-e valakinek ellenvetése, vagy más javaslata? 
Más javaslat nem érkezett. Ezután szavazásra teszi fel a kérdést. A levezető elnök 
személyét egyhangúlag, 6 szavazattal megszavazzák a küldöttek. 

 
5. Patonai Ágnes a küldöttgyűlésről készítendő jegyzőkönyv vezetőjének Tolnai Lászlót, a 

Magyar Curling Szövetség főtitkárát javasolja, aki elfogadja a felkérést. 
 A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadja. 
 
6. Patonai Ágnes a jegyzőkönyv hitelesítésére Kalmár Györgyöt és Baluka Csabáné dr-t 

javasolja. 
A jelöltek a megbízást elfogadják. 
A küldöttgyűlés a  javaslatot egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadja. 

 
7. Patonai Ágnes ezután javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság összetételére. Baluka 

Csabáné dr.-t a bizottság elnökének, Sárdi Pétert, Kiss Lászlót és Besnicz Pétert a 
bizottság tagjainak javasolja. 

 A jelöltek elfogadják a felkérést. 
 A küldöttgyűlés a személyi  javaslatokat egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadja. 
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8. Patonai Ágnes ismerteti a javasolt napirendi pontokat. 
 

1. Elnök és Felügyelő Bizottsági elnök választása. 
 A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadja. 

 
2. Javaslat a Magyar Curling Szövetség Alapszabályának módosítására. 

A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadja. 
 

3. Egyebek 
 

 Patonai Ágnes megkérdezi a küldötteket, hogy módosító vagy egyéb napirendi pontra 
van-e valakinek javaslata. 

 
Módosító javaslat, illetve új napirendi pont felvételére javaslat nem érkezik. 

 
 A küldöttek a módosított napirendet egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadják. 
 
 
9. 1.napirendi pont: 
 Mivel elnökre továbbra sem érkezett javaslat, ezért kitűzi a következő rendkívüli 

küldöttgyűlés időpontját.Erre a 2014. 12. 11. (csütörtök) 18:00 órát, helyszínnek pedig a 
Kamaraerdei Curling Klubot javasolja. 

 A küldöttgyűlés a javaslatot egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadja. 
 Tájékoztatja a küldötteket, hogy az előző küldöttgyűlésen Felügyelő Bizottsági elnöknek 

megválasztott Putz Csaba személyes okból lemondott, ezért helyette új elnököt kell 
választani. Az FB elnöki pozícióra a javasolt személy Deák György, az FB tagja. 
Megkérdezi a küldöttektől, van-e más javaslat? Mivel nem érkezik más javaslat, az 
Alapszabály azon rendelkezése alapján, mely szerint, ha egy adott posztra egyetlenjelölt 
van, lehetőség nyílik nyílt szavazásra, felteszi a kérdést a küldötteknek: egyetértenek-e a 
nyílt szavazással? 

 
A küldöttek egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadják a nyílt szavazást. 

 
Patonai Ágnes tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jelenleg úton lévő, de rövidesen 
megérkező Deák György vállalja a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére szóló 
felkérést. 
Ezután Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: egyetértenek-e a küldöttek, hogy 
Deák György neve felkerüljön-e a szavazólistára? 

 
A küldöttek egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadják a javaslatot. 
 

Patonai Ágnes szavazásra teszi fel a kérdést: megválasztják-e a küldöttek Deák 
Györgyöt az FB elnökének? 

 
1/2014. (XI.13.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 6 igen 

szavazattalmegválasztják aMagyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöki 
posztjára Deák Györgyöt. 

 
 
10. 2. napirendi pont: 
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Patonai Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy az elmúlt egy hónap alatt szöveges javaslat az 
MCSZ Alapszabályának változtatására nem érkezett. Így a 2. napirendi pontot a küldöttek 
nem tárgyalják. 
 
 
11. 3. napirendi pont: 
 
Egyebek: 
 
Patonai Ágnes megkérdezi a küldötteket, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi 
ponthoz? 
 
Kalmár György  javasolja, hogy az új elnök megválasztásáig a küldöttgyűlés hatalmazza meg 
az alelnököt (Patonai Ágnest) hogy a Szövetség érdekében teljes elnöki jogkörrel eljárjon. 
 
2/2014. (XI.13.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 5 igen szavazattal és 
1 tartózkodással (Sárdi Péter) meghatalmazzák Patonai Ágnes alelnököt, hogy teljes elnöki 
jogkörrel eljárjon. 
 
Patonai Ágnes tájékoztatja a küldötteket, hogy Tolnai László személyes okokból, közös 
megegyezéssel 2014. 11. 30-ai hatállyal lemondott a főtitkári megbízatásáról (melyet az 
Elnökség 4 szavazattal elfogadott), és javasolja, hogy a küldöttgyűlés bízza meg Sutus-Juhász 
Tímeát 2014. 12. 01-től a főtitkári teendők ellátásával.  
 
3/2014. (XI.13.) évi rendkívüli küldöttgyűlési határozatként a küldöttek 6 igen szavazattal 
2014. 12. 01-től kezdődően megbízzák Sutus-Juhász Tímeát a Magyar Curling Szövetség 
főtitkári teendőinek ellátásával. 
 
Kiss László a WSC képviseletében megkérdezi, hogy áll a MOB-bal történő elszámolás? 
Sárdi Páter tájékoztatja a küldötteket, hogy a számlák összeállítása megtörtént, 2014. 11. 14-
én Tolnai Lászlóval közösen előzetes egyeztetésre mennek a MOB képviselőihez és az 
elszámolást november 30-áig megejtik. 
 
Patonai Ágnes megköszöni a küldöttek részvételét és a jelenlévők munkáját, majd az ülést 
berekeszti.  
 

 
kmf. 

 
 
 

Patonai Ágnes Tolnai László Baluka Csabáné dr. Kalmár György 
Levezető elnök Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 


