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készült: 2019. május 10. 
Magyar Sport Háza 

Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség éves Közgyűlés 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Könyvvizsgálói jelentés 
2. Elnökségi beszámolók 

2.1. az Elnökség éves munkatervéről 
2.2. az MRGSZ 2018. évi gazdálkodásának pénzügyi és számviteli beszámolójáról 
2.3. az MRGSZ 2019. évi költségvetéséről 
2.4. az MRGSZ 2018. évi szakmai (technikai) beszámolójáról 
2.5. az MRGSZ 2019. évi szakmai (technikai) beszámolójáról 

3. Egyebek 
 

 
A levezető elnök megállapítása alapján a 10:00 órára meghirdetett Közgyűlés határozatképtelen.  
A Közgyűlés határozatképtelensége miatt az előzetesen meghirdetettek alapján a Közgyűlés 2019. 
május 10-én 10:30 órakor kerül újra megrendezésre, változatlan helyen, és napirendi pontokkal.  
 
dr. Farkas Attila Erik megállapította, hogy 13 tagszervezet jelent meg, mely 13 szavazatot jelent, a 
Közgyűlés nem határozatképes, így az előzetesen kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően a 
Közgyűlés 10 óra 30 perctől folytatódik.  
 
A várakozási idő alatt Altorjai Sándor a MATSZ főtitkára köszöntette a jelenlevőket és tájékoztatást 
adott a folyamatban lévő szervezési feladatokról. Tájékoztatójában kitért a 2019. évi I. Junior Torna 
VB-re, melyet Szombathelyen rendeznek meg, valamint örömmel szólt a 2021. évi RG VB előkészületi 
munkáiról. 
 
Dr. Körmendy-Ékes Judit MRGSZ Elnök javasolta a jelenlevőknek, hogy amennyiben vannak kérdések, 
azt már most elmondhatják a jelenlevők. 
 
A Grácia Fair SE képviselője Fata Anita a Költségvetésben szereplő UEP programról kért tájékoztatást, 
valamint arról, hogy miként történt a programban lévő személyek kiválasztása. 
 
Tartóczki Zsuzsanna a szövetség főtitkára beszámolt az EMMI-vel 2017. évben történt tárgyalási 
folyamatról és örömmel jelentette be, hogy várhatóan 2018. év után 2019. évben is részt vehetünk az 
EMMI által meghirdetett programban.  
 
Deutsch-Lazsányi Erika, a Technikai Bizottság  Elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy a programban 
való részvétel szövetségünk vidékfejlesztési programjának alapját adja, a 2017. évben történt 
kiválasztás során a résztvevők személye is ez alapján lett meghatározva. Köszönhetően a programnak 
olyan területeken is rg oktatás indult el, ahol eddig még nem (Zalaegerszeg), illetve olyan területek, 
ahol gyengén volt jelen az rg mint sportág az iskolákban, erősödött a jelenlétünk (Szeged és környéke). 
 
Dr. Körmendy-Ékes Judit MRGSZ Elnök hozzászólásában kitért arra, hogy 2019. évre vonatkozóan 
személyi változások is történtek a programban. Csak azok a szakvezetők maradhatnak a programban, 
akik megfelelően végzik a munkájukat. 
 



A Grácia Fair SE képviselője Fata Anita jelezte, hogy az előzetesen kiküldött írásbeli anyagok közül 
hiányzik a 2018. évi szakmai beszámoló. Tartóczki Zsuzsanna szövetségi főtitkár elnézést kért a 
jelenlevőktől az adminisztrációs hiányosság miatt és pótolta azt. 
 
10 óra 30 perckor a levezető elnök a Közgyűlést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. 
 
A jelenlévők egyhangúlag megszavazták az alábbi személyekre tett javaslatokat: 
 
Levezető elnök: Dr. Farkas Attila Erik 
Jegyzőkönyv vezető: Kurán Krisztina 
Könyvvizsgáló: Dr. Kálmán Zoltán 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Bencze György 
                                           Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 
Mandátum vizsgáló bizottság: Tartóczki Zsuzsanna 
                                                       dr. Szellák Norbert 
 
 
A Közgyűlés a beterjesztett személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
Ezt követően a Közgyűlés megtárgyalta az alábbiakat: 
 
Napirend szerinti témák: 
 

1.  Az írásban előre kiküldött könyvvizsgálói jelentést a jelenlévők egyhangúlag tudomásul vették. 
2. Elnökségi beszámolók: 

2.1. A jelenlevők dr. Körmendy-Ékes Judit elnök szóbeli tájékoztatását szavazattöbbséggel 11 
fő igen és 2 fő tartózkodással elfogadták. 
 

2.2.  Az MRGSZ 2018. évi gazdálkodásának pénzügyi és számviteli beszámolóját a jelenlevők 
egyhangúlag elfogadták. 
 

2.3. az MRGSZ 2019. évi költségvetését a jelenlevők egyhangúlag elfogadták. 
 

2.4. Az MRGSZ 2018. évi szakmai (technikai) beszámolóját a jelenlevők szavazattöbbséggel 11  
       fő igen és 2 fő tartózkodással elfogadták 
 
2.5. az MRGSZ 2019. évi szakmai (technikai) beszámolóját, a KTC Vuelta képviselője Ladányi 

Beatrix és a Grácia Fair SE képviselője Fata Anita kérdéseinek megválaszolását követően 
(Deutsch-Lazsányi Erika TB Elnök) a jelenlevők szavazattöbbséggel 11 fő igen és 2 fő  
tartózkodással elfogadták. 
 

3. Egyebek alatt beterjesztés nem érkezett 
 
A levezető elnök megköszönte a megjelentek részvételét, és berekesztette a Közgyűlést. 

 
 
 

Budapest, 2019. május 10. 
 
 
           Bencze György                                                                      Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 
     jegyzőkönyv hitelesítő                                                                  jegyzőkönyv hitelesítő                                   


