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JEGYZŐKÖNYV, 

mely készült a Budapesti Darts Szövetség 2022. április 11-én, 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 8 jelent meg, így a 
közgyűlés nem határozatképes. 
 
A megismételt rendes évi közgyűlés 2022. április 11-én 18 óra 35 perckor kerül 
megrendezésre. 
 

JEGYZŐKÖNYV, 

mely készült a Budapesti Darts Szövetség 2022. április 11-én 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 10 jelent meg, a közgyűlés a 
megjelentek létszámtól függetlenül határozatképes. 
 
Kövesdi Andrea elnök: kéri a T. közgyűlést, fogadja el saját személyét az ülés levezető elnöki 
tisztére. 
 
A közgyűlés Kövesdi Andrea személyét egyhangúlag elfogadta. 
 
Levezető elnök: első feladatként a közgyűlés adminisztratív rendjének megállapítását kéri, 
így a jegyzőkönyv vezetésére Harsányi Enikőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Gyula és 
Posta Csaba személyét javasolja. 
 
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 2021. évi munkájáról 

2. A 2021.év pénzügyi beszámolója 

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója 

4. A 2022.évi költségvetés tervezetének ismertetése és elfogadása 

5. Tagdíj 

6. Klubok tagsági helyzete 

7. Egyebek 
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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 2021. 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 2021. évi elnökségi beszámoló elfogadását. 
 

1/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a 2021. évi elnökségi beszámolót ellenszavazat nélkül, egyhangúlag 
(10-0-0) elfogadta. 

 
2. napirend - A 2021. év pénzügyi beszámolója 
Levezető elnök: szóban röviden ismertette a beszámolót, fogadta az esetleges kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Tar Béla: javasolta, a 2021-es évre befizetett csapatbajnoki nevezési díjak tagdíjjóváírásként 
történő beszámítását 
 

2/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a 2021-es évre befizetett csapatbajnoki nevezési díjak 
tagdíjjóváírásként történő beszámítását egyhangúlag (10-0-0) elfogadta. 

 
A képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a 2021. évi pénzügyi beszámoló 
elfogadásáról. 
 

3/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a 2021. évi pénzügyi beszámolót egyhangúlag (10-0-0) elfogadta. 

 
3. napirend - A Felügyelő Bizottság beszámolója 
Levezető elnök: Ismertette a közgyűléssel, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolóját, fogadta 
az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság beszámolójának 
elfogadásáról 
 

4/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag (10-0-0) elfogadta. 

 
4.napirend – A 2022. évi költségvetés tervezetének ismertetése és elfogadása 
Levezető elnök: a kiosztott írásos beszámolóhoz (lásd: melléklet) nem fűzött külön szóbeli 
magyarázatot, fogadta az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat. 
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Tar Béla: Javasolta, hogy év végéig havi 10000 Ft-ot fizessen ki a BDSZ a Főtitkár részére, 
melyért cserébe a Főtitkár bajnokaink teljes listáját összegyűjti és azt a honlapon legkésőbb 
2022 év végéig közzéteszi. A kifizetés feltétele az elvégzett munka megléte. 

 
5/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés Tar Béla javaslatát egyhangúlag (10-0-0) elfogadta. 

 
A képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a 2022. évi költségvetés tervezet 
elfogadásáról. 
 

6/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a 2022. évi költségvetés tervezetet egyhangúlag (10-0-0) elfogadta. 

 
5.napirend – Tagdíj 
Levezető elnök: ismertette Borbély Richárd a Pestújhelyi SC nevében írt kérelmét, amely 
kétszer 10000 Ft tagdíj elengedésére irányult (10000 Ft mert a meghívó a kéretlen levelek 
mappába érkezett, illetve 10000 Ft, mert nem voltak versenyek). 
 
Erdei Nóra: a kéretlen levelek mappába érkező levél miatti kérelmet nem tartja jogosnak, 
ezért kérte, hogy a két összegről külön-külön szavazzanak. 
 
A képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a kéretlen levelek mappába érkező levél 
miatti tagdíj elengedési kérelem elfogadásáról. 
 

7/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a kéretlen levelek mappába érkező levél miatti tagdíj elengedési 
kérelmet egyhangúlag (0-10-0) elutasította. 

 
Levezető elnök: kéri a közgyűlést, hogy szavazzanak a nem megrendezett versenyek miatti 
tagdíj elengedési kérelem elfogadásáról. 
 

8/2022.IV.11. sz. határozat: 
A közgyűlés a nem megrendezett versenyek miatti tagdíj elengedési kérelmet 
1(igen)-9(nem)-0(tartózkodás) arányban elutasította. 

 
6.napirend – Klubok tagsági helyzete 
Levezető elnök: tájékoztatta a tagságot, hogy az Alapszabály értelmében tagdíj be nem 
fizetése miatt 5 klub tagsága megszűnt, így a BDSZ-nek jelenleg 20 tagja van. 
 
7.napirend – Egyebek 
Tar Béla: Ismét felvetette a BDSZ versenyein történő alkohol fogyasztás ellenőrzésének 
szükségességét, felhívva a figyelmet arra, hogy a játékosok általi jelzés és a versenylevezető 
csapat álali felszólítások nem vezettek eredményre. Javasolja egy ellenőrző csapat 
alkalmazását, akiknek a játékosok verseny közbeni viselkedése lenne a feladata. Kéri az 
elnökséget ennek kidolgozására. A tagság támogatja a javaslatot. 
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Tar Béla: Felvetette a BDSZ legeredményesebb klubja díj újbóli kiosztását, amely szerinte 
méltatlanul szűnt meg és vissza kellene vezetni. A tagság támogatja a javaslatot. 
 
Tar Béla: Felvetette hogy miután az MDSZ ismerteti a 4. osztály bevezetését és annak 
feltételeit, a BDSZ igazítsa ehhez a saját csapatbajnokságát, illetve képviselje érdekeit az 
MDSZ közgyűlésén ezzel kapcsolatban, ha szükséges. A tagság támogatja a javaslatot. 
 
Posta Csaba: Felvetette hogy a BDSZ utánpótlás bajnokságának újraindítására igény van. 
Akár egy egy alkalmas kupa verseny megrendezésével, de már a 2021-es naptári évben el 
kellene újra kezdeni a fiatalok versenyeztetését a területi bajnokság keretein belül, vállalta a 
kupa verseny levezetését, a részletek kidolgozását. A tagság támogatja a javaslatot. 
 
Egyebek napirendben további hozzászólás nem érkezett, ezért Kövesdi Andrea levezető 
elnök megköszönte a tagság részvételét, és 19:35-kor bezárta az ülést. 
 
Budapest, 2022. április 11. 
 
 
 
 
……………………………….….     ……………………………….. 
Levezető elnök       Jegyzőkönyvvezető 
Kövesdi Andrea      Harsányi Enikő 
 
 
 
 
 
…………………………………..     ...……..……………………….. 
Jegyzőkönyv-hitelesítő     Jegyzőkönyv-hitelesítő 
Varga Gyula       Posta Csaba 


