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JEGYZŐKÖNYV, 

mely készült a Budapesti Darts Szövetség 2021. december 8-án, 18 órakor megtartott 
rendes éves közgyűlésén. 
A közgyűlés helyszíne: Club 501 Klubhelyisége, 1158 Budapest,Drégelyvár u. 57-63. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Kövesdi Andrea a BDSZ elnöke megnyitja az ülést, köszönti az egybegyűlteket. A jelenléti ív 
szerint megállapítja, hogy a 25 szavazattal rendelkező küldöttből 6jelent meg, így a közgyűlés 
nem határozatképes. 
 
A megismételt rendes évi közgyűlés 2021. december 8-án 18 óra 35 perckor kerül 
megrendezésre. 
 

JEGYZŐKÖNYV, 

mely készült a Budapesti Darts Szövetség 2021. december 8-án 18 óra 35 perckor 
megtartott megismételt rendes évi közgyűlésén. 
A közgyűlés helyszíne: Club 501 Klubhelyisége, 1158 Budapest,Drégelyvár u. 57-63. 
 
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Kövesdi Andrea a BDSZ elnöke megnyitja az ülést, köszönti az egybegyűlteket. A jelenléti ív 
szerint megállapítja, hogy a 25 szavazattal rendelkező küldöttből 6 jelent meg, a közgyűlés a 
megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes. 
 
Kövesdi Andrea elnök: kéri a T. közgyűlést, fogadja el Kovács Zoltán személyét az ülés 
levezető elnöki tisztére. 
 
A közgyűlés Kovács Zoltán személyét egyhangúlag elfogadta. 
 
Levezető elnök: első feladatként a közgyűlés adminisztratív rendjének megállapítását kéri, 
így ajegyzőkönyv vezetésére Harsányi Enikőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Gyula és Posta 
Csaba személyétjavasolja. 
 
A jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
Levezető elnök: ismerteti a napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámoló a BDSZ 2020. évi munkájáról 
2. A 2020.év pénzügyi beszámolója 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. Tisztségviselő választás 
5. A 2021.évi költségvetés tervezetének ismertetése és elfogadása 
6. Egyebek 



2 

Levezető elnök: felteszi a kérdést, hogy a képviselők elfogadják-e a napirendi pontokat. 
 
A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirend- Elnökségi beszámoló a BDSZ 2020. évi munkájáról 
Kövesdi Andrea elnök: szóban röviden ismertette beszámolóját, fogadta az esetleges 
kérdéseket, hozzászólásokat. 
A közgyűlés részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: szavazásra bocsátja a 2020. évi elnökségi beszámoló elfogadását. 
 
1/2021.XII.08. sz. határozat: 
A közgyűlés a 2020. évi elnökségi beszámolót ellenszavazat nélkül, egyhangúlag (6-0-0) 
elfogadta. 
 
2. napirend- A 2020. év pénzügyi beszámolója 
Levezetőelnök: a kiosztott írásos beszámolóhoz (lásd: 2.sz. melléklet) nem fűzött külön 
szóbeli magyarázatot. 
Tar Béla: megjegyezte, hogy a tagdíjak befizetését pótolni kellene, ezzel kapcsolatosan az  
Egyebek napirendi pont alatt erre vonatkozólag határozatot kíván előterjeszteni 
A képviselők részérőlegyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a 2020. évi pénzügyi beszámoló 
elfogadásáról. 
 
2/2021.XII.08. sz. határozat: 
A közgyűlés a 2020. évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag (6-0-0) elfogadta. 
 
3. napirend - A Felügyelő Bizottság beszámolója 
Levezető elnök: Ismertette a közgyűléssel, hogy a Felügyelő Bizottságtól írásos beszámoló 
nem érkezett, valamint ismertette, hogy ellenőrzések sem zajlottak le. 
A tagság úgy itélte meg, hogy az ellenőrzéseket utólagosan kell majd elvégezni. 
Levezető elnök: megállapítja, hogy beszámoló hiányában erről a napirendi pontról nem tud a 
tagság szavazni 
 
4. napirend- Tisztségviselő választás 
Levezető elnök: ismertette, hogy az előző ciklusban választott tisztségviselők mandátuma 
lejárt, így az Alapszabály értelmében új tisztségviselőket kell választani. 
A közgyűlés előtt a jelölés megtörtént, melyet a levezető elnök szóban ismertet (lásd: 3. sz. 
melléklet). 
Elnök választás: Egyetlen jelölt Kövesdi Andrea 
 Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a helyszínen kíván-e valaki jelöltet állítani. 
 Újabb jelölés nem érkezett. 

Levezető elnök kéri a tagságot, hogy Kövesdi Andreát szavazza meg 2025.12.31-ig a 
BDSZ Elnökének. 

 
3/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők Kövesdi Andreát egyhangúlag (6-0-0) elfogadták a Budapesti Darts Szövetség 
Elnökének. 
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Elnökségi tagok választása:  
A levezető elnökszóban ismerteti a jelöltek névsorát. 

Takács Gábor 
Izsák Gábor 
Posta Csaba 
Harsányi Enikő 

Alapszabály szerint az elnökségi tagok létszáma 6 fő. A levezető elnök felteszi a kérdést hogy 
a helyszínen kíván-e valaki jelölni. 

Izsák Gábor jelölte Börzsei Jánost, aki a felkérést elfogadta. 
A levezető elnök szavazásra bocsájtotta Börzsei János jelölt listára kerülését. A jelölt listára 
kerülését a közgyűlés egyhangúan (6-0-0) megszavazta. 
Levezető elnök kéri a jelölteket a BDSZ Elnökségi feladatainak 2025.12.31-ig tartó ellátására. 
Levezető elnök a jelöltek elnökségi taggá választását egyesével szavaztatja meg. 
 
4/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők Takács Gábort egyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts Szövetség 
elnökségi tagjának. 
 
5/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselőkIzsák Gábort egyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts Szövetség 
elnökségi tagjának. 
 
6/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők Posta Csabát egyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts Szövetség 
elnökségi tagjának. 
 
7/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők Harsányi Enikőt egyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts 
Szövetség elnökségi tagjának. 
 
8/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők Börzsei Jánost egyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts Szövetség 
elnökségi tagjának. 
 
Felügyelő Bizottsági tagok választása:  
A levezető elnökszóban ismerteti a jelöltek névsorát. 

Erdei Nóra 
Alapszabály szerint az Felügyelő Bizottsági tagok létszáma 3 fő. A levezető elnök felteszi a 
kérdést hogy a helyszínen kíván-e valaki jelölni. 

Izsák Gábor jelölte Palczer Zsoltot, aki a felkérést elfogadta. 
A levezető elnök szavazásra bocsájtotta Palczer Zsolt jelölt listára kerülését. A jelölt listára 
kerülését a közgyűlés egyhangúan (6-0-0) megszavazta. 
Levezető elnök kéri a jelölteket a BDSZ Felügyelő Bizottsági feladatainak 2025.12.31-ig tartó 
ellátására. 
Levezető elnök a jelöltek Felügyelő Bizottsági taggá választását egyesével szavaztatja meg. Az 
elnök felhívja a figyelmet, hogy a Bizottság élére a tagoknak elnököt kell választaniuk. 
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9/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselőkErdei Nórátegyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts Szövetség 
Felügyelő Bizottsági tagjának. 
 
10/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők Palczer Zsoltotegyhangúan (6-0-0) megszavazták a Budapesti Darts Szövetség 
Felügyelő Bizottsági tagjának. 
 
5.napirend –A 2021. évi költségvetés tervezetének ismertetése és elfogadása 
Levezető elnök: a kiosztott írásos beszámolóhoz (lásd: 4.sz. melléklet) nem fűzött külön 
szóbeli magyarázatot. 
Tar Béla: kérte, hogy az elmaradt tagdíjak összegét vezessék fel a tervezett bevételek közé 
A képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a kiegészített2021. évi 
költségvetéstervezet elfogadásáról. 
 
11/2021.XII.08. sz. határozat: 
A képviselők a kiegészített 2021. évi költségvetés tervezetet egyhangúlag (6-0-0) 
elfogadták. 
 

6.napirend – Egyebek 
A közgyűlés kezdetén a tagság megegyezett a nem befizetett tagdíjak kérdésének 
megtárgyalásáról az egyebek napirendi pont alatt, a rémában az alábbi egyezségre jutott: 
Az elnökség köteles behajtani az elmaradt tagdíjakat. A 2022-ben megrendezendő 
versenyeken csak azon klubok játékosai nevezhetnek, akiknek a 2020-as és 2021-es évről 
tagdíjtartozásuknincsen, valamint a 2022-es évi tagdíj első felét is befizették. 
 
12/2021.XII.08. sz. határozat: 
Képviselők a nem befizetett tagdíjak kérdésében hozott egyezséget határozatként 
egyhangúlag (6-0-0) elfogadták. 
 
A közgyűlés a következő éves rendes közgyűlés időpontját illetően az alábbi egyezségre 
jutott: 
Bár törvény szerint a közgyűlést elég május 31-éig megtartani, törekedni kell arra, hogy ez 
március 31-ig megtörténjen, hogy minél előbb döntés tudjon születni az adott évet érintő 
kérdésekben. Az ehhez szükséges (főleg pénzügyi)információkat időben be kell szerezni. 
 
13/2021.XII.08. sz. határozat: 
Képviselők a következő éves rendes közgyűlés időpontját illetően hozott egyezséget 
határozatként egyhangúlag (6-0-0) elfogadták. 
 
A közgyűlés megvitatta a korábbi versenyeken tapasztalt viselkedési anomáliákat és a 
következő egyezségre jutott: 
Az elnökség minden versenyre felállít egy 3 fős versenybizottságot, amelynek a szabályok 
betartatása a legfőbb feladata. A versenyek kezdete előtt a versenylevezetéssel megbízott 
személy felhívja a játékosok figyelmét az érvényben levő szabályokra (alkoholfogyasztás, 
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játék időben való kezdése, stb.) és a várható szankciókra (ranglistapont-vesztés, 
versenyzéstől, illetve versenysorozattól való eltiltás), valamint megkéri őket, hogy ha 
bármilyen problémát tapasztalnak, azt azonnal jelezzék a versenybizottság felé (ne a 
mérkőzések után jelezzék azt). 
 
14/2021.XII.08. sz. határozat: 
Képviselők aviselkedési anomáliákkal kapcsolatosan hozott egyezséget határozatként 
egyhangúlag (6-0-0) elfogadták. 
 
Egyebek napirendben további hozzászólás nem érkezett, ezért Kovács Zoltán levezető elnök 
megköszönte a tagság részvételét, és bezárta az ülést. 
 
Budapest, 2021. december 8. 
 
 
 
 
……………………………….….     ……………………………….. 
Levezető elnök       Jegyzőkönyvvezető 
Kovács Zoltán       Harsányi Enikő 
 
 
 
 
 
…………………………………..     ...……..……………………….. 
Jegyzőkönyv-hitelesítő     Jegyzőkönyv-hitelesítő 
Varga Gyula       Posta Csaba 


