
KÜLDÖTTGY ŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV 
A Magyar Bowling Szövetség 2012. december 8-i küldöttgyűléséről 

 
 
 
 
 
Küldöttgyűlés helyszíne: Acapulco Bowling Club  
Küldöttgyűlés időpontja:  2012. december 8. 17 óra 
Jelen vannak:    19 fő 
                                              
 
Kecskemét: Török László, Matics Emil 
General: Fajt Edit, Fürbusz Ferenc 
Pin Devils: Gajdos Gábor, Kapronczay Gergely, Szabó Nóra, ifj. Bódis György, 

Ködmön Dávid, Gajdos Kató 
Sziget:  Hevele Zoltán 
WSC ATTE:  Györe Lajosné, Lajtos Zoltán 
Sopron:           Skobrics Zoltán 
Five X:            Pletyák Attila  
Glow:             Kapronczayné Karádi Magdolna, id Bódis György, Farkas László, 

Borszéki Péter 
(A szavazati joggal bírók vastagon kiemelve) 
  
 
 
 
 
 
A közgyűlés napirendje: 
 

A) A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és a közgyűlési jegyzőkönyvet hitelesítő két 
személy, szavazatszámlálók (két személy) megválasztása. 

B) A napirendi pontok megszavazása 
C) A napirendi pontok megtárgyalása 

 
 
A) pont: 
 
A közgyűlés egyhangúan megválasztja a levezető elnöknek Hevele Zoltánt, jegyzőkönyv- 
vezetőnek Györe Lajosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapronczayné Karádi Magdolnát és 
Szabó Nórát, szavazat számláló bizottság tagjainak Skobrics Zoltánt és Pletyák Attilát. 
A levezető elnök Hevele Zoltán megállapítja, hogy a 16 főben meghatározott küldöttből 13 fő 
van jelen, melyből 11 fő szavazóképes, így a küldöttgyűlés határozatképes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
B) pont 
 
A közgyűlés megvitatta a meghívóban kiadott napirendet, s megállapította, hogy több 
napirendi ponthoz az Alapszabályban előírt írásos anyag nem készült el, így azok a 
Közgyűlésen nem tárgyalhatók. Mindezek alapján a Közgyűlés egyhangú szavazással az 
alábbiak szerint változtatta meg a napirendet: 

1. Sem a Magyar Bowling Szövetség elnökségének a 2010-2012. évben végzett 
tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló írásos beszámoló, sem a Felügyelő Bizottság 
írásos jelentése nem készült el, így az eredeti napirend 2.-4. pontjait törölte a 
napirendből. 

2. A törölt napirendi pontok helyett bekerült a napirendbe 2. pontként: 
 2. Általános tájékoztató a MABOSZ jelenlegi helyzetéről 

3. A Magyar Bowling Szövetség tisztségviselőinek (elnök, elnökség, FB elnök, tagok) 
megválasztása 

4. A Magyar Bowling Szövetség küldötteinek megválasztása a Magyar Bowling és Teke 
Szövetség küldöttgyűlésén való képviseletére. 

5. Egyebek 
 
C) pont 
 
A 2. napirendi pontban Hevele Zoltán, a leköszönt Elnökség általános alelnöke az alábbiakról 
tájékoztatta a küldötteket: 
A Magyar Bowling és Teke Szövetség Alapszabályzata írja elő a működést. Ugyan a két 
alszövetség bírósági bejegyzése a 2009 évben külön-külön megtörtént, azaz a MABOSZ is a 
2009 év végétől önállóan működhet, azonban az azóta eltelt időszakban a Teke Szövetségnél 
történt ügyészségi vizsgálat során az ügyész észrevételezte a bíróság e döntését. Így felmerült 
a két szövetség szétválása. A magyar NSSZ elvileg engedélyezte, de csak az egyik szövetség 
lehet a Mabotek jogutódja. Elképzelhető, hogy a nemzetközi és a jelenlegi magyar szervek 
(MOB) ezt engedélyezik, de addig nem lehet a működés jelenlegi formáját megváltoztatni 
míg az engedélyt a szövetség későbbi elismerésére meg nem adják. 
2010- 2012 évre semmilyen anyagi juttatást nem kapott a Bowling Szövetség a Teke 
Szövetségtől, annak ellenére, hogy erre 2008. évben megállapodás született, miszerint a 
Nemzeti Sportszövetség által meghatározott 70- 30%-os arányban kell az állami támogatást 
elosztani. 2008 évben még megkapta a MABOSZ az évi 600 e Ft. támogatást, (az éves 
támogatás egy része), de 2009 évtől nem utalta a Tekeszövetség a támogatást. A következő 
elnökség feladatai közt kell, hogy szerepeljen az elmaradt anyagi támogatás esetleges 
megszerzése.  
Hevele Zoltán elmondta, hogy a Nemzeti Sportszövetség megszűnt, a MOB irányítása alá 
került a Szövetségünk, támogatásra csak eredményesség (Világ Bajnokság, Európa 
Bajnokság) alapján van lehetőség, valamint az utánpótlás biztosítása, visszaállítása esetén. 
A Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
3. napirendi pont: 
 
A Magyar Bowling Szövetség tisztségviselőinek megválasztása. 
A Jelölő Bizottság elnökének, (Kapronczay Magdolnának) elmondása szerint előzetesen 
érkeztek jelölések, melyet a bizottsági tagokkal együtt összegeztek. 



Elnök személyére két javaslat érkezett, Hevele Zoltánra és Kapronczay Gergelyre, 
Kapronczay Gergely nem vállalta a jelölést. 
A küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta Hevele Zoltánt a jelölőlistára való 
felkerülésre. 
 
Elnökségi tagnak javasolt személyek: 
Gajdos Gábor, Skobrics Zoltán. Kapronczay Gergely, Lajtos Zoltán, Farkas János, Dienes 
László, Borszéki Péter, Martin József, Farkas László, ífj. Bódis György, Szabó Nóra, Györe 
Lajosné. 
Nem vállalja a tisztséget: Szabó Nóra, Gajdos Gábor, Györe Lajosné 
A többieket a küldöttgyűlés egyesével megszavazta, hogy felkerüljenek a jelölőlistára. 
 
A Felügyelő Bizottság Elnöki posztjára érkezett javaslatok szerint elnöki pozícióra  
Kapronczayné Karádi Magdolna és Pletyák Attila és Györe Lajosné, tagoknak Szabó Nóra, 
Dosztály Sarolta kapott jelölést. A jelölést elnöki posztra Györe Lajosné és Kapronczayné 
Karádi Magdolna sem vállalta, de a tagként utóbbi vállalta a jelölést. A küldöttgyűlés 
egyenként megszavazta a jelölteket a jelölőlistára való felkerülésre. 
 
Hevele Zoltán elmondta, hogy az alapszabály rendelkezése szerint 2-4 év közötti időszakra 
lehet a tisztségviselőket megválasztani, de javasolta, hogy ez az elnökség „ideiglenes” vagy 
ügyvivő elnökség legyen. 
Gajdos Gábor elmondta, hogy erre az alapszabály szerint nincs lehetőség, de áthidalásképp 
egy későbbi időpontban rendkívüli közgyűlést lehet összehívni, ha a most megválasztott 
személyek helyett új emberekre lenne szükség. 
A küldöttgyűlés egyhangúan 2 évben határozta meg a megválasztandó tisztségviselők 
megbízatásának időtartamát, azzal, hogy a most megválasztandó Elnökség hívjon össze 
rendkívüli közgyűlést 2013 első negyedévében, ahol a küldöttgyűlés új elnökséget 
választhat, ha ennek az Alapszabályban meghatározott feltételei fennállnak. 
 
A személyekre leadott titkos szavazás során a küldöttgyűlés Hevele Zoltánt a Magyar 
Bowling Szövetség elnökének (11 szavazattal),  
 
Felügyelő Bizottság elnökének Pletyák Attilát (10 szavazattal), a Felügyelő Bizottság 
tagjainak Szabó Nórát (7 szavazattal)és Dosztály Saroltát (8 szavazattal) megválasztotta. 
 
Az elnökség tagjaira leadott szavazatok alapján a Magyar Bowling Szövetség elnökségi 
tagjai a következők lettek: 
Kapronczay Gergely (11 szavazat) 
Lajtos Zoltán (11 szavazat) 
Dienes László (10 szavazat) 
Skobrics Zoltán (9 szavazat) 
Farkas László (8 szavazat) 
Martin József (7 szavazat). 
 
Elnökségi póttag lett (az alábbi sorrendben): 
ifj. Bódis György (6 szavazat) 
Farkas János és Borszéki Péter (2-2 szavazat). 
 
 
 



4. napirendi pont: 
 
A Magyar Bowling Szövetség küldötteinek megválasztása a Magyar Bowling és Teke 
Szövetség küldöttgyűlésén való képviseletre. 
A küldöttgyűlésre 10 főt kell delegálni.  
A levezető elnök javaslatára a küldöttgyűlés egyhangúan megszavazta, hogy a jelenlegi 
MABOTESZ elnökségi tagok (Hevele Zoltán, Kapronczay Magdolna, Dubniczky Attila 
és Sallai Mátyás), valamint a most megválasztott elnökségi tagok képviseljék a 
MABOSZ-t. 
 
 
 
5. napirend pont: 
 
Egyebek: 
 
A Közgyűlés határozatban szólítja fel a leköszönt Elnökséget és Felügyelő Bizottságot, hogy  
a lehető legrövidebb időn belül pótolja az elmaradt írásos beszámolókat, jelentéseket a 2010-
2012-es időszakra vonatkozóan (ld. B.1. pont). Egyben a Közgyűlés megbízta az újonnan 
megválasztott Elnökséget, hogy minden eszközzel szorgalmazza fenti beszámolók, jelentések 
elkészítését, továbbá a 2013. első negyedévében tartandó rendkívüli közgyűlés (ld. 3. 
napirendi pontnál) napirendjére ezek megtárgyalását, elfogadását vegye fel. 
 
A Közgyűlés megbízta az újonnan megválasztott Elnökséget, hogy mérje fel a Mabosz 
jelenlegi helyzetét, különös tekintettel a Tájékoztatóban elhangzott körülményekre (a 
kialakult jogi helyzet, a Mabosz kiválása a Maboteszből és önálló országos szakszövetséggé 
alakulásának lehetőségei, az állami támogatások elmaradt kifizetéseinek pótoltatása, stb.). 
Készítsen erről egy részletes tájékoztatót, valamint egy javaslatot a Mabosz működésének 
folytatására vonatkozóan, s ezeket önálló napirendként a fent említett rendkívüli közgyűlés 
elé terjessze be. 
 
Javaslat érkezett, hogy az új elnökség mielőbb dolgozza ki az Országos Csapatbajnokság 
versenykiírását, melyet egy „csonka bajnokságnak” kell tekinteni június végi határidővel. 
Egyéb javaslatok is elhangzottak az elnökség felé megfontolásra: melyek szerint legyen 
kötelező a női játékos részvétele a bajnokság csapataiban; építsen fel egy új rendszert, hogy 
ismét legyen ifi bajnokság; legyenek külön kategóriák a tagdíjfizetésnél (pl: amatőrök is 
lehessenek Mabosz tagok, de kisebb, jelképes tagdíjjal). 
 
További hozzászólások nem érkeztek, így a levezető elnök gratulálva és sikeres munkát 
kívánva az új tisztségviselőknek, a küldöttgyűlést bezárta. 
 
Budapest, 2012. december 08. 
 
 
 
 
Györe Lajosné                                  Kapronczayné K Magdolna                     Szabó Nóra 
   jkv. vezető                                      jkv.hitelesítő                                             jkv. hitelesítő 
 


