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Helyszín:  ELTE Sortközpont, Budapest XI., Bogdánfy u. 10. 3. lépcsőház 2. emelet, 1-es 

terem. 

Időpont:   2019. május 9 (csütörtök) 17:00 óra.  

Jelen van: 9 fő küldött (Baluka Csabáné dr., Besnicz Péter, Flank Gyula – érkezés: 17:20, 

Sárdi Péter – érkezés 17:34, Rókusfalvy András, Kiss Zsolt, Dencső Blanka, 

Kerekes Olivér, Berényi Édua) 

11 fő vendég (dr. Bukta Zsuzsanna, Kovács Zsuzsanna, Deák György – elment: 

18:05, Fóti Balázs, Kiss Bálint, Kleszó Mariann, Kalmár György – érkezés: 

17:17, Nagy Zsolt, Simon Gábor, Hortobágyi Gábor László, Bardocz Bencsik 

Mariann)  

Bukta Zsuzsanna a Magyar Curling Szövetség elnöke 17:14 kor üdvözli a megjelenteket.   

Tájékoztatja a küldötteket a közgyűlés céljáról. Elmondja, hogy a közgyűlés célja: eleget tenni az 

MCSZ alapszabálya 13§.2. bekezdésében megfogalmazottaknak, mely szerint: „ A Szövetség 

Közgyűlést évente legalább egy alkalommal, de legkésőbb május 30. napjáig az Elnökség által 

megjelölt időpontra valamely vezető tisztségviselőnek össze kell hívnia”, s törvényben meghatározott 

a 16 §.-ban leírtaknak megfelelően hatáskörében határozatokat hozzon. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 10 tagegyesület közül 7 tagszervezet küldötte van 

jelen az értekezleten, további két küldött érkezése várható.  A Magyar Curling Szövetség 2019. évi 

beszámoló és tisztújító közgyűlése 7 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 megköszöni a bizalmat és a feladat ellátását elfogadja.  

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének Kovács Zsuzsanna főtitkárt javasolja.  

 A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére Baluka Csabáné dr.-t és Besnicz Pétert javasolja.  

A jelöltek a megbízást elfogadják.  

A közgyűlés a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadja.  

Levezető Elnök szavazásra bocsátja, hogy a napirendi pontokban nyílt szavazás legyen.  

 A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 

Levezető Elnök ismerteti a javasolt napirendi pontokat.  

1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2018. évi tevékenységekről. 

Előadó: Bukta Zsuzsanna 

2. FB jelentése a MCSZ 2018. évi tevékenységéről és beszámoló az MCSZ 2018. évi 

gazdálkodásáról. 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/Szakmai_beszamolo_2018-MCSZ1.pdf
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Előadó: Fóti Balázs (egyszerűsített beszámoló), Deák György (a Felügyelő Bizottság 

beszámolója) 

3. A közhasznúsági jelentés elfogadása. 

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna 

4. Javaslat az MCSZ 2019. évi költségvetésére 

Előadó: Fóti Balázs 

5. A Magyar Curling Szövetség tisztújítása (Felügyelő Bizottság elnök és tag) 

Előadó: Bukta Zsuzsanna 

6. 2019. évi szakmai terv. 

Előadó: Bukta Zsuzsanna 

7. Egyesületi tagdíj. 

Előadó: Bukta Zsuzsanna 

8. Alapszabály módosítása (szavazati arányok, szervezeti működés tájékoztatás 

céljából: SZMSZ, szervezeti ábra). 

Előadó: Fóti Balázs 

9. Új tagegyesület(ek) felvétele (BEAC, H-Moto Egyesület) 

Előadó: Bukta Zsuzsanna 

10. Egyebek 

 

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

valakinek javaslata.  

Kiss Zsolt jelzi, hogy a szavazati arányokkal kapcsolatban nem érkezett új módosítási javaslat,  Baluka 

Csabáné dr az előző közgyűlésre hivatkozik, miszerint a kérdés újratárgyalást igényel.  

Egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezik.  

 A közgyűlés az elhangzott napirendet egyhangúlag elfogadja.  

Bukta Zsuzsanna felkéri Simon Gábort, mint a BEAC ügyvezetőjét és Hortobágyi Gábor László urat az 

egyesület bemutatására.  

Hortobágyi Gábor László visszautasítja a felkérést.  

Simon Gábor: A BEAC 100 éves múltra tekinthető vissza, szeretettel fogadják az új sportágakat az 

egyesületben. Céljuk a felvétellel: népszerűsítés , floor curling bemutatása. Rókusfalvy András 

érdeklődött, hogy miszerint szeretne az egyesület fiatalokat toborozni. Jelenleg Gábor személyesen 

foglalkozik a curlinggel az egyesületben, de szeretné a közeljövőben kiadni curlingesnek a 

szakosztályvezetést, a floor curlinget nagyon szeretik az egyetemisták, lát benne potenciális 

lehetőséget és bővülést.  

 

17:20: Flank Gyula megérkezett (Siketek SC küldött), így a továbbiakban 8. küldött van jelen.  

A Magyar Curling Szövetség elnöke prezentálja a 2018 / 2019. évi munkásságát. A prezentáció a 

kézhezvételt követően felkerül a honlapra.  

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/OBHGEPI_PK_442_Magyar_Curling_Sz%C3%B6vets%C3%A9g_108692254138437_235697118446.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/FB-Besza%CC%81molo%CC%81-2018.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/FB-Besza%CC%81molo%CC%81-2018.pdf
http://www.curling.hu/13889/
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/MCSZ-K%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s_2019_v%C3%A9gleges.xlsx
http://www.curling.hu/13926/
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/MCSz_szakmai_terv_20191.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/MCSZ_Alapszab%C3%A1ly_2019.04.26.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/MCSZ_Szervezeti-%C3%A9s-M%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-szab%C3%A1lyzat_2019.04.251.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/05/MCSZ_Szervezeti_%C3%A1bra_v%C3%A9gleges.xlsx
http://www.curling.hu/beac/
http://www.curling.hu/h-moto-egyesulet/
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17:34 Sárdi Péter megérkezett (BRSC küldött), így a továbbiakban 9. küldött van jelen.  

Kiss Zsolt hozzáfűzése a prezentációhoz: az NJCT  (Nordic Junior Curling Tour) egy ifi sorozat, a svéd 

megbeszélésen volt arról szólt, hogy Közép-Európában is érdemes lehet egy hasonló kezdeményezés. 

Jó felkészülési lehetőség lehet az ifjúsági olimpiára és az IFI világbajnokságra is.   

 

1. napirendi pont  

Hozzászólás, kérdés nem érkezik.  

Bukta Zsuzsanna javasolja a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadását.  

1.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9fő 

 Nem:   0fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

2. napirendi pont 

Hozzászólás, kérdés nem érkezik.  

Bukta Zsuzsanna javasolja a 2018. évi FB tevékenységi beszámolójának elfogadását.  

2.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

3. napirendi pont 

Hozzászólás, kérdés nem érkezik.  

Bukta Zsuzsanna javasolja a napirend elfogadását. 

3.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 
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4. napirendi pont 

Fóti Balázs alelnök beszámol a javasolt és az elnökség által elfogadott új támogatási rendszer 

bevezetéséről. A főösszeget %-os arányban kerülnek elosztásra a tételek között.    

Baluka Csabáné dr: egyesületi támogatás mit jelent a költségvetésben? A kérdésre Fóti Balázs 

válaszol: a tételsor azt mutatja meg, amit az egyesületek fizetnek be például a válogatottak számára, 

azt az összeget jelöli, ami már túlhaladt a Szövetségi támogatáson.  

Bukta Zsuzsanna: decemberben még nem lehet tudni a támogatási összegeket, az egyetlen 

mozgástér a minisztériumi támogatások között az a felzárkóztatási, ez szépen lassan növekszik. 

Nagyon jó tervezés, de kétségei vannak a megvalósítást illetően.  

Nagy Zsolt: hibásnak találja a költségvetés bevételi főösszegét, mivel a nyitóösszeg is a bevételek 

között szerepel. 

Bukta Zsuzsanna javasolja a 2019. évi költségvetés elfogadását.  

4.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

5. napirendi pont: 

A közgyűlés levezető elnöke kéri, hogy a közgyűlés erősítse meg tisztségében az elnökség által felkért 

jölölőbiztos személyét, aki Kis Bálint. 

A küldöttgyűlés a jelelő biztos személyét egyhangúlag elfogadta. 

A jelölő biztos rövid tájékoztatást nyújt a szavazás, tisztújítás menetéről:  

- Ismerteti a jelölteket, majd megkérdezi kíván-e valaki még jelölni.  

- A választás tisztségenként külön – külön történik úgy, hogy először a Szövetség Felügyelő 

Bizottság elnökét, majd tagját kell megválasztani.  

- Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több 

mint felének „igen” szavazatát megszerezte.  

A levezető elnök megkérdezi, hogy a közgyűlés hozzájárul-e a nyílt szavazáshoz. A közgyűlés ezt a 

javaslatot nem fogadja el egyhangúlag, ezért titkos szavazás lesz. 

A levezető elnök elmondja, hogy a zárt szavazáshoz Szavazatszámlálási Bizottság felállítása 

szükséges. A Szavazatszámlálási Bizottság elnökének javasolja Baluka Csabáné dr-t, tagnak 

Kerekes Olivért és Kiss Bálintot.  

 A közgyűlés a javaslatot a szavazatszámláló bizottságra egyhangúlag elfogadja. 
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- A szavazólapon azon jelöltek neve mellett helyezzen „X” jelzést a küldött, akit az adott 

tisztség elnyerésében támogat.  

A tisztségviselők  megválasztása 

A jelölő biztos tájékoztatást nyújt róla, hogy Nagy Zsoltot jelölték a felügyelő bizottság elnöki 

pozíciójára. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy szeretnének-e mást is jelölni.  

Más jelölés nem érkezik. A közgyűlés elfogadja, hogy Nagy Zsolt kerüljön fel a szavazólistára. 

A jelölő biztos tájékoztatást nyújt róla, hogy Szurmai-Palotai Piroskát jelölték a felügyelő bizottsági 

tag pozícióra. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy szeretnének-e mást is jelölni.  

Más jelölés nem érkezik. A közgyűlés elfogadja, hogy Szurmai-Palotai Piroska kerüljön fel a 

szavazólistára. 

A levezető elnök szünetet rendel el a szavazólapok elkészítéséig. 

A szavazatszámláló bizottság kiosztja a szavazólapokat és megtörténik a titkos szavazás. 

A szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét: 

A felügyelő bizottság elnöki tisztére Nagy Zsolt hat igen és három nem szavazatot kapott.  

A felügyelő bizottság tagjának tisztségére Szurmai-Palotai Piroska 9 igen szavazatot kapott. 

5.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

A Felügyelő Bizottság elnöke Nagy Zsolt. 

 Igen:   6 fő 

 Nem:   3 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

6.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat:  

A Felügyelő Bizottság új tagja Szurmai-Palotai Piroska 

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

6. napirendi pont  

Hozzászólás, kérdés nem érkezik.  

Besnicz Péter: jobb lett volna kiírni, hogy ki kicsoda a szakmai tervben.  

Baluka Csabáné dr: csak felsorolás is elég lenne, a leadott dokumentum több mint egy szakmai terv.  

Bukta Zsuzsanna javasolja a 2019. évi szakmai terv elfogadását.  
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7.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

7. napirendi pont  

Bukta Zsuzsanna: Nem szeretnénk változtatni az egyesületi tagdíj mértékéről. 

Fóti Balázs: az ügyvédnővel egyeztetett egy beérkezett javaslat miatt: a 30 ezer forint 70 % -t 

versenyekre lehet felhasználni, a kis egyesületek nem tudják ezt kihasználni, mi lenne, ha 7 ezer 

forint lenne a tagdíj? Az ügyvédek előzetes válaszukból ez a jellegű megkülönböztetés diszkriminatív, 

így nem szabályos.  

Kiss Zsolt: valamilyen terv erre?  

Bukta Zsuzsanna javasolja a napirend elfogadását.  

8.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   8 fő 

 Nem:   1 fő  

 Tartózkodott:   0 fő 

Sárdi Péter nem fogadta el.  

8. napirendi pont:  

Az alapszabály módosítási javaslatain sorban halad végig a levezető elnök.  

3. § 6: Nincs konkrétan megfogalmazva a logó leírása, nem kerül módosításra a módosítási javaslat.  

9.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   0 fő 

 Nem:   9 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

6. § b: Etikai Szabályzat helyett, Etikai és Gyermekvédelmi szabályzat. 

10.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

8.§4: Több éve nem került módosításra az alapszabályban, ez a hiba korrigálásra került.  

11.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  
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 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

12. § e: a jelenlegi operatív szervezet javaslatot nyújtott be, hogy miképpen szeretne a jövőben 

dolgozni.  

Fóti Balázs: elnökségi ülések között is kell döntéseket hozni, ami nagyon lassítja a döntéshozást, 

ennek a megoldására van a szervezeti javaslat. Válasszuk külön a döntéshozatali szervezeteket 

(közgyűlés, elnökség, stratégiai döntések) és az operatív szervezet napi működését.  A főtitkár eddig 

is jelen volt. Új pozíció a szervezetben: sportigazgató, ügyvezető (lényegében számonkérő). Ha a 

tagság elfogadja a javaslatot, akkor ezeket a pozíciókat minden évben megpályáztatnánk. Fő cél a 

javaslattal: napi munkamenet gördülékenyebben menjen, gyorsabb döntéshozás, hatékonyság.  

Baluka Csabáné dr: nem jó út, túl kicsi a mi szövetségünk.  Ügyvezetés nincs a sportban és nincs 

benne az elnök, a Főtitkár mindenes.  

Rókusfalvy András: szintén nem tartja jó útnak. Túl sokan vannak a szervezetben, a küldött magát 

hozzá fel példának, miszerint egyszemélyben ügyvezető és a pálya versenyeinek egyetlen szervezője.  

Kiss Zsolt: az elnöknek kellene lennie és a felelősség a főtitkár kezében. Jelenleg nem lát Szövetségi 

terveket, Kelemen Krisztián nincs jelen, mint elnökségi tag. Alapvető dolgokkal kellene foglalkozni, 

akinek van ideje az csinálja, a többi nem.  

Sárdi Péter: operatív szerv, a mindennapi feladatokra keresi a megoldást és erre épített ki rendszert.  

Dencső Blanka: jelenleg nem fejlődünk, nem kellene félni, hogy meglépjük változásokat. Az elnökségi 

tagok feladatkörét is meg kell határozni, felelősségi körökkel.  Az új pozíció, ügyvezetés nem kell.   

Kleszó Mariann jogilag teljesen zavaros a javaslat, a sportban nem is tartja jellemzőnek. A felelősségi 

körök nem látszódnak egyértelműen.  

Kiss Zsolt megemlíti, hogy 2018 decemberben OB bajnokok lettek vegyes – páros versenyszámban és 

utána nem tudták, hogy mennyi pénzük van.  

Dencső Blanka szerint Kiss Zsolt által felvezetett kérdés, nem tartozik ide.  

Bukta Zsuzsanna a javaslatot nem támogatja és az egyesületeket is kéri, hogy ne támogassák. A 

rendszer nem működik jól. Számos kritikát megfogalmazott.  

Fóti Balázs: az Elnök Asszony a legutóbbi elnökségi ülésen megszavazta a szervezeti működési 

javaslatot, a közgyűlésen pedig nem támogatja. 

Továbbiakban Bukta Zsuzsanna jelzi, meggondolta magát és megváltozott a véleménye.  

12.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  
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 Igen:   3 fő 

 Nem:   4 fő 

 Tartózkodott:   2 fő 

A Közgyűlés eredménye szerint nem került elfogadásra a javaslat.   

Nyílt szavazatok név szerint:  

 Igen szavazatok név szerint: Sárdi Péter, Besnicz Péter, Dencső Blanka  

 Nem szavazatok név szerint: Rókusfalvy András, Kiss Zsolt, Flank Gyula, Baluka Csabáné dr 

 Tartózkodott szavazatok név szerint: Kerekes Olivér, Berényi Édua 

16§3. pontjában meghatározott tisztségviselőket és vezető tisztségviselőket négy évre választja meg, 

akként hogy a mandátum érvényessége a kinevezést követő első téli olimpia évének május 31.-én 

lejár. Ezen tisztségviselők mindegyike tisztségében újraválasztható. 

Pirossal jelölt résszel kiegészítve.  

13.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

21§g. Etikai és Gyermekvédelmi szabályzat.  

14.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

22. § e. Fegyelmi Bizottság Felügyelő Bizottságra módosítani  

15.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

9. napirendi pont 

BEAC tagegyesület felvétele:  

16.2019 (V.9) évi küldöttgyűlési határozat  



Magyar Curling Szövetség 
2019 május 9.-i 

beszámoló és tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve 
 

MCSZ 2019.05.9.-i beszámoló küldöttgyűlésének jegyzőkönyve 
 

 Igen:   9 fő 

 Nem:   0 fő 

 Tartózkodott:   0 fő 

H-MOTO-nak még hiányoznak belépési dokumentumai, következő közgyűlésen vagy rendkívüli 

közgyűlésen tudjuk legközelebb javasolni.  

 

 

Kmf. 

 

 

Bukta Zsuzsanna  Kovács Zsuzsanna  Besnicz Péter   Baluka Csabáné dr 

 Levezető elnök  Jegyzőkönyvezető       Jegyzőkönyv hitelesítő         Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 


