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I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 
 

 

1/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés elfogadja, 

dr. Simor Miklóst a közgyűlés levezető elnökének. 

 

2/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés elfogadja, 

a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Polyák Szabinát. 

 

3/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés elfogadja, 

a jegyzőkönyv hitelesítőinek Czermann Kristófot és Németh Tibort. 

 

4/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés elfogadja, 

a közgyűlés a napirendi pontjait. 

 

5/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés 2 igen, 10 nem és 1 

tartózkodás mellett utasítja, 

a felvetést, hogy a közgyűlés szabálytalanul lett összehívva, illetve aggályos annak 

lefolytatása. 

 

6/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés elfogadja, 

Major-Zéman Adrienn és Szurmai-Palotai Piroska felügyelőbizottsági tagok lemondását. 

 

7/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés megválasztja, 

Németh Krisztina Máriát és Séra Zoltánt (elnökként) szavazatszámlálónak. 

 

8/2022. (IV.29.) határozatban a rendkívüli közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás 

mellett megválasztja,  

A Magyar Curling Szövetség felügyelőbizottsági tagjának Kelemen Krisztiánt és Vaspöri 

Tamást 2022. május 30. napjáig. 

 

1/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés elfogadta Dr. Ecsedy Miklóst a közgyűlés levezető elnökének. 

 

2/2022. (V.30.) határozat 

A tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvének vezetője Polyák Szabina. 

 

3/2022. (V.30.) határozat 

A jegyzőkönyv hitelesítői: Németh Tibor és Németh Krisztina Mária. 

 

4/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés Stéger Anett Nórát, dr. Baluka Csabánét és Faber Kristófot szavazatszámlálónak 

megválasztotta. 

 

5/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta. 

1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2021. évi tevékenységekről. 

Előadó: Fóti Balázs 

2. FB jelentése a MCSZ 2021. évi tevékenységéről és beszámoló az MCSZ 2021. évi 

gazdálkodásáról. 

Előadó: Deák György (egyszerűsített beszámoló, kiegészítő melléklet), Nagy Zsolt (a 

Felügyelő Bizottság beszámolója) 

3. A közhasznúsági jelentés elfogadása. 

Előadó: Deák György 

4. Javaslat az MCSZ 2022. évi költségvetésére 

Előadó: Fóti Balázs 

5. 2022. évi szakmai terv. 

Előadó: Fóti Balázs 



Magyar Curling Szövetség 2022. évi határozatainak jegyzéke 

 
 

 

6. A Magyar Curling Szövetség tisztújítása (Elnök, Alelnök, elnökségi tagok, Felügyelő 

Bizottság elnök és tagok), jelöltek 

Előadó: Pomázi Gyula 

7. Alapszabály módosítása, 

Előadó: Fóti Balázs 

8. Egyebek 

 

6/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolóját a 2021. évi tevékenységekről 

elfogadta. 

 

7/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés az FB jelentését a MCSZ 2021. évi tevékenységéről elfogadta. 

 

8/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés a beszámolót az MCSZ 2021. évi gazdálkodásáról elfogadta. 

 

9/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés a közhasznúsági jelentést elfogadta. 

 

10/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés a javaslatot az MCSZ 2022. évi költségvetésére elfogadta. 

 

11/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés a 2022. évi szakmai tervet elfogadta. 

 

12/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés a határozati javaslatot, miszerint nyílt szavazás legyen abban az esetben, ha 

annyi jelölt van ahány betöltendő tisztség, elfogadta. 

 

13/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés dr. Baluka Csabáné jelölését, Nagy Zsolt Felügyelő Bizottság elnöki tisztség 

betöltésére, elfogadta. 

 

14/2022. (V.30.) határozat 

A Magyar Curling Szövetség elnökének a közgyűlés megválasztotta Pomázi Gyulát 2026. 

május 31. napjáig az alábbi szavazati bontásban: 

Igen: 15 fő 

Nem: 0 fő 

Tartózkodás: 0 fő 

 

15/2022. (V.30.) határozat 

A Magyar Curling Szövetség alelnökének a közgyűlés megválasztotta Fóti Balázst 2026. 

május 31. napjáig az alábbi szavazati bontásban: 

Fóti Balázs 9 szavazat 

Németh Krisztina Mária 6 szavazat 

 

16/2022. (V.30.) határozat 

A Magyar Curling Szövetség elnökségi tagjának a közgyűlés megválasztotta Dencső 

Blankát, Deák Györgyöt és Ferenczi Miklóst 2026. május 31. napjáig az alábbi szavazati 

bontásban: 

Dencső Blanka 12 szavazat 

Ferenczi Miklós 11 szavazat 

Deák György 8 szavazat 

Czermann Kristóf 5 szavazat 

Kassai Attila 5 szavazat 
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17/2022. (V.30.) határozat 

 

A Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottság elnökének a közgyűlés megválasztotta Dr. 

Körmendi Gábort 2026. május 31. napjáig az alábbi szavazati bontásban: 

Dr. Körmendi Gábor 10 szavazat 

Nagy Zsolt 4 szavazat 

 

18/2022. (V.30.) határozat 

A Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottság tagjának a közgyűlés megválasztotta 

Szurmai-Palotai Piroskát és Lendvay Tamást 2026. május 31. napjáig az alábbi szavazati 

bontásban: 

Lendvay Tamás 14 szavazat 

Szurmai-Palotai Piroska 12 szavazat 

dr. Baluka Csabáné 4 szavazat 

 

19/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés nem fogadta el, hogy a beterjesztett Alapszabály módosításokról egyben 

szavazzon. 

 

20/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

7.§ 4./ A Szövetség tagjai felvételüket követően a Szövetség Közgyűlése által 

meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek fizetni banki átutalás útján vagy pénztárba való 

befizetéssel, melynek éves összege jelenleg 30.000, - Ft, melynek fizetési határideje 

tárgyév március 31. napja, illetőleg új belépő tag esetén a tagfelvételtől számított 15 nap. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

7.§ 4./ A Szövetség tagjai felvételüket követően a Szövetség Közgyűlése által 

meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek fizetni banki átutalás útján vagy pénztárba való 

befizetéssel, melynek éves összege jelenleg 3.000, - Ft, melynek fizetési határideje 

tárgyév március 31. napja, illetőleg új belépő tag esetén a tagfelvételtől számított 15 nap. 

 

21/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

13.§ 3./A Közgyűlés írásbeli előterjesztéseit – a napirendi pontokhoz igazodva - a tagoknak 

a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban elektronikus úton meg kell küldeni 

annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 

feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. A tagok a közgyűlés előtti 4 napig írásbeli észrevételt tehetnek 

a beterjesztett előterjesztésekről. A beterjesztett észrevételeket a tagok részére 

elektronikus úton meg kell küldeni az észrevétel beérkezésétől számított 24 órán belül. 

 

4./ A Szövetség Közgyűlése nyilvános. 

 

5./ Szavazati jogát érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának 

bíróságon bejegyzett képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező 

képviselője, és a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. 

 

6./ A Közgyűlésen minden jelenlevő és jogszerű képviselettel rendelkező tag egy 

szavazattal rendelkezik. 
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Egy meghatalmazással rendelkező tag azonban csak egy meghatalmazót képviselhet. 

 

7./ A Szövetség tagjának legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell 

jelentenie azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, valamint 

igazolnia kell képviseleti jogosultságát. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

13.§ 3./ Kivételesen indokolt esetben a Közgyűlés online módon is megtartható. 

Ez utóbbi esetben a meghívóban meg kell jelölni, hogy a részvételi szándékot 

kinek és milyen határidőig kell jelezni. Az online Közgyűlésen csak olyan 

alkalmazás használható, amely képi megjelenítésre is alkalmas és a tagok csak 

képi megjelenítéssel csatlakozhatnak. Ilyen, kivételesen indokolt esetek a 

következők: 

a) Személyes találkozók jogszabályi korlátozása 

b) Rendkívüli közgyűlés esetén 

c) Amennyiben a tagok legalább fele ezt az összehívó szervnél kérvényezi 

 

4./A Közgyűlés írásbeli előterjesztéseit – a napirendi pontokhoz igazodva - a tagoknak a 

közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal korábban elektronikus úton meg kell küldeni 

annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 

feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. A tagok a közgyűlés előtti 4 napig írásbeli észrevételt tehetnek a 

beterjesztett előterjesztésekről. A beterjesztett észrevételeket a tagok részére elektronikus 

úton meg kell küldeni az észrevétel beérkezésétől számított 24 órán belül. 

 

5./ A Szövetség Közgyűlése nyilvános. 

 

6./ Szavazati jogát érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának 

bíróságon bejegyzett képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező 

képviselője, és a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. 

 

7./ A Közgyűlésen minden jelenlevő és jogszerű képviselettel rendelkező tag egy 

szavazattal rendelkezik. 

Egy meghatalmazással rendelkező tag azonban csak egy meghatalmazót képviselhet. 

 

8./ A Szövetség tagjának legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell 

jelentenie azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, valamint 

igazolnia kell képviseleti jogosultságát. 

 

22/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

17.§ 5./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat, és a határozatok meghozatalának szavazati arányát. A jegyzőkönyvet a 

Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott 

személy hitelesíti. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

17.§ 5./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat, és a határozatok meghozatalának szavazati arányát. A jegyzőkönyvet a 

Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején 
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megválasztott személy hitelesíti. 

 

23/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

19.§ 3./ Nem lehet a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetőleg a 

Szövetség könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) Elnökség tagja és más bizottságok tagja 

b) a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll; 

c) a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy; 

d) a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül; 

e) a Felügyelő Bizottság tagjának hozzátartozója; 

f) az a) -d) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

19.§ 3./ Nem lehet a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetőleg a 

Szövetség könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) Elnökség tagja és más bizottságok tagja 

b) a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll; 

c) a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy; 

d) a Felügyelő Bizottság tagjának hozzátartozója; 

e) az a) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

24/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

21.§ 2./ g) Szövetség bizottságainak létrehozása, illetve megszüntetése, ügyrendjük 

elfogadása, felügyelete / kivéve a Felügyelő Bizottság/ bizottsági tagok megválasztása, 

illetve felmentése (kivéve az Alapszabályban foglalt bizottságokat). a Szövetség 

bizottságainak, illetve egyéb testületei, tisztségviselői, szakemberei megválasztása és 

munkájának felügyelete; 

h) a tagfelvételi kérelem elbírálása; valamint a tiszteletbeli elnök, a pártoló tag, a 

mesteredző személyének megválasztásához, továbbá a sportág érdekében kifejtett 

tevékenységért adományozandó állami elismerésekhez szükséges javaslat elkészítése és 

Közgyűlés elé terjesztése; 

i) másodfokon általános fegyelmi jogkört gyakorol a Fegyelmi Szabályzat, valamint a 

curling etikai szabályai alapján; 

j) a Szövetséghez tartozó sportszervezetek, szakosztályok működésének engedélyezése, 

nyilvántartásba vétele, működésének szakmai és szervezeti minőségének ellenőrzése; 

k) a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának a jóváhagyása; a bajnokságok, a 

szövetségi versenyek, edzőtáborok kiírása, feltételrendszerének meghatározása; a 

válogatott keretek felkészülési programjának a jóváhagyása; 

l) megegyezik a k ponttal 

m) a bírók, versenybírók minősítése, valamint az edzői engedélyek kiadása; 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

21.§ 2./ h) Szövetség bizottságainak létrehozása, illetve megszüntetése, ügyrendjük 

elfogadása, felügyelete / kivéve a Felügyelő Bizottság/ bizottsági tagok megválasztása, 

illetve felmentése (kivéve az Alapszabályban foglalt bizottságokat). a Szövetség 

bizottságainak, illetve egyéb testületei, tisztségviselői, szakemberei megválasztása és 

munkájának felügyelete; 
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i) a tagfelvételi kérelem elbírálása; valamint a tiszteletbeli elnök, a pártoló tag, a 

mesteredző 

személyének megválasztásához, továbbá a sportág érdekében kifejtett tevékenységért 

adományozandó állami elismerésekhez szükséges javaslat elkészítése és Közgyűlés elé 

terjesztése; 

j) másodfokon általános fegyelmi jogkört gyakorol a Fegyelmi Szabályzat, valamint a 

curling etikai szabályai alapján; 

k) a Szövetséghez tartozó sportszervezetek, szakosztályok működésének engedélyezése, 

nyilvántartásba vétele, működésének szakmai és szervezeti minőségének ellenőrzése; 

l) a sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának a jóváhagyása; a bajnokságok, a 

szövetségi versenyek, edzőtáborok kiírása, feltételrendszerének meghatározása; a 

válogatott keretek felkészülési programjának a jóváhagyása; 

m) a bírók, versenybírók minősítése, valamint az edzői engedélyek kiadása; 

 

25/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

22.§ 4./ c) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit; 

d) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi határozatok 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

d) megbízza, illetve kinevezi a főtitkárt, sportszakmai igazgatót, a bizottságok vezetőit és a 

szövetségi kapitányt; 

e) általános felügyeletet gyakorol a – Felügyelő Bizottság kivételével – bizottságok felett, 

f) munkáltatói jogkört gyakorol a Szövetség főtitkára és alkalmazottai felett; 

g) két elnökségi ülés között eljár az Elnökség nevében, e tevékenységéről a soron 

következő elnökségi ülésen maradéktalanul beszámol; 

h) összehívja a Szövetség Közgyűlését; 

i) beszámol az Elnökség, valamint a Közgyűlés felé; 

i) képviseli a Szövetséget a nemzeti és nemzetközi kapcsolatokban; 

j) képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok, 

szervezetek előtt; 

k) kötelezettségeket vállal a Szövetség költségvetésének terhére; 

l) együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervekkel, szervezetekkel. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

22.§ 4./ c) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit; 

d) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési, az elnökségi határozatok 

végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése, 

e) megbízza, illetve kinevezi a főtitkárt, sportszakmai igazgatót, a bizottságok vezetőit és a 

szövetségi 

kapitányt; 

f) általános felügyeletet gyakorol a – Felügyelő Bizottság kivételével – bizottságok felett, 

g) munkáltatói jogkört gyakorol a Szövetség főtitkára és alkalmazottai felett; 

h) két elnökségi ülés között eljár az Elnökség nevében, e tevékenységéről a soron 

következő elnökségi 

ülésen maradéktalanul beszámol; 

i) összehívja a Szövetség Közgyűlését; 

j) beszámol az Elnökség, valamint a Közgyűlés felé; 

k) képviseli a Szövetséget a nemzeti és nemzetközi kapcsolatokban; 

l) képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok, 

szervezetek előtt; 

mk) kötelezettségeket vállal a Szövetség költségvetésének terhére; 

n) együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervekkel, szervezetekkel. 

 



Magyar Curling Szövetség 2022. évi határozatainak jegyzéke 

 
 

 

26/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

22.§ 6./ Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 

b) lemondással; 

c) visszahívással; 

d) elhalálozással. 

e) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

g) a 18. § 4./ pont szerinti esetben. 

 

23.§ 2./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben - az éves 

üléstervnek megfelelően – ülésezik. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az 

elnök, vagy az Elnökség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

22.§ 6./ Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 

b) lemondással; 

c) visszahívással; 

d) elhalálozással. 

e) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

g) a 23.§ 2./ pont szerinti esetben. 

 

23.§ 2./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább minden naptári negyedévben - az éves 

üléstervnek megfelelően – ülésezik. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az 

elnök, vagy az Elnökség tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 

Amennyiben az Elnökség két egymást követő naptári negyedévben nem tart ülést, 

az Elnökség tagjainak tagsága megszűnik azzal, hogy az Elnökség tagjai 

ügyvezető tagokként az új Elnökség megválasztásáig, de legfeljebb 60 napig 

hivatalban maradnak, az elnökségi tagság legkésőbb a második negyedév utolsó 

napját követő 60. napon szűnik meg. Ezen időszakon belül rendkívüli közgyűlést 

kell összehívni új elnökségi tagok választására. 

 

27/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

23.§ 3./a Az Elnökség ülését az elnök hívja össze, vagy a jelen alapszabályban 

meghatározott esetben a felügyelőbizottság hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 

megtárgyalandó kérdésekről a meghívóban legalább 15 nappal korábban, írásban kell 

értesíteni az elnökség tagjait és a meghívottakat, valamint fenti határidővel a szövetség 

honlapján az ennek megfelelő helyen nyilvánossá kell tenni. Halaszthatatlanul sürgős 

esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Kizárólagosan ilyen eset az, amikor a 

jelen pontban leírt határidőkön belül olyan új, döntést igénylő kérdés, feladat merül fel, 

mely annak határideje miatt a soron következő elnökségi ülésen az elnökségnek 

határozatot kell hoznia. 
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Módosított szövegváltozat: 

 

23.§ 3./a Az Elnökség ülését az elnök hívja össze, vagy a jelen alapszabályban 

meghatározott esetben a felügyelőbizottság hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 

megtárgyalandó kérdésekről a meghívóban legalább 15 nappal korábban, írásban kell 

értesíteni az elnökség tagjait és a meghívottakat, valamint fenti határidővel a szövetség 

honlapján az ennek megfelelő helyen nyilvánossá kell tenni. Halaszthatatlanul sürgős 

esetben az elnök rövidebb, minimum 2 munkanapos határidőt is megállapíthat. 

Kizárólagosan ilyen eset az, amikor a jelen pontban leírt határidőkön belül olyan új, döntést 

igénylő kérdés, feladat merül fel, mely annak határideje miatt a soron következő elnökségi 

ülésen az elnökségnek határozatot kell hoznia. 

 

28/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

23.§ 3./b Az Elnökségi ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket legalább 3 

nappal korábban, írásban kell benyújtani az elnökség és a meghívottak felé, valamint a 

szövetség honlapján az ennek megfelelő helyen nyilvánossá kell tenni a beérkezéstől 

számított 24 órán belül. Ennek hiányában a napirendi pont csak a jelen lévő elnökségi 

tagok 2/3-os többségével tárgyalható meg. Amennyiben ez nincs meg, abban az esetben a 

napirendi pontot el kell halasztani egy későbbi elnökségi ülésre. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

23.§ 3./b Az Elnökség ülései személyes jelenléttel, vagy online módon is 

megtarthatóak. Ez utóbbi esetben a meghívóban meg kell jelölni, hogy a részvételi 

szándékot kinek és milyen határidőig kell jelezni. Az online Elnökségi üléseken 

csak olyan alkalmazás használható, amely képi megjelenítésre is alkalmas. 

 

3./c Az Elnökségi ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket legalább 3 nappal 

korábban, írásban kell benyújtani az elnökség és a meghívottak felé, valamint a szövetség 

honlapján az ennek megfelelő helyen nyilvánossá kell tenni a beérkezéstől számított 24 

órán belül. Ennek hiányában a napirendi pont csak a jelen lévő elnökségi tagok 2/3-os 

többségével tárgyalható meg. Amennyiben ez nincs meg, abban az esetben a napirendi 

pontot el kell halasztani egy későbbi elnökségi ülésre. 

 

29/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés elutasítja az Alapszabály VII. fejezet, 23.§, 4. pontjában történő módosítást az 

elnökségi ülés zárt módon történő folytathatóságáról. 

 

30/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

23.§ 5./ Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 7 naptári napon belül újra 

össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben szereplő 

kérdések vonatkozásában a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

23.§ 5./ Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést legalább 2, de maximum 7 

naptári napon belül újra össze kell hívni. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti 

napirendben szereplő kérdések vonatkozásában akkor határozatképes, ha az elnökségi 
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tagok több, mint fele jelen van. 

 

31/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

23.§ 9./ Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő 

miatt az szükséges, az elnökségi ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. 

Az ülésen kívüli határozathozatalt az elnök rendelheti el. Írásbeli határozathozatal esetén az 

elnök felhívást intéz saját vagy a főtitkár hivatali email fiókján keresztül elektronikus 

levélben az elnökség minden tagjához. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő 

kérdést, az írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a 

válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat a 

főtitkárnak kell leadni az elnökségi tag által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet 

elektronikus levélhez szkennert mellékletként vagy telefax útján kell eljuttatni. A főtitkár 

köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként 

megőrizni. A szavazatok leadási határidejének lejártát követő három napon belül a főtitkár 

köteles írásban tájékoztatni az elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott 

határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést 

kell összehívni. 

 

Módosított szövegváltozat: 

 

23.§ 9./ Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló határidő 

miatt az szükséges, az Elnökség az elnökségi ülésen kívül írásban is hozhat határozatot. 

Az ülésen kívüli határozathozatal elektronikus módon, a tagok egyértelmű 

beazonosítása mellett lehetséges. Az ilyen módon történő szavazás esetén a 

felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli 

határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot és a 

válaszadási határidőt. Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli 

elnökségi ülést kell összehívni. 

 

32/2022. (V.30.) határozat 

A Közgyűlés a Szövetség Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Módosítás előtti szövegváltozat: 

 

26.§ 2./ A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg azzal, hogy működésére 

az Elnökség működésére vonatkozó szabályok az irányadók. 

 

Módosított szövegváltozat: 

26.§ 2./ A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg azzal, hogy működésére – 

ideértve a Felügyelő Bizottsági tagság megszűnését is – az Elnökség működésére 

vonatkozó szabályok az irányadók. Amennyiben a Felügyelő Bizottság két egymást 

követő naptári negyedévben nem tart ülést, a Felügyelő Bizottság tagjainak 

tagsága megszűnik azzal, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai ügyvezető tagokként 

az új Felügyelő Bizottság megválasztásáig, de legfeljebb 60 napig hivatalban 

maradnak, a felügyelő bizottsági tagság legkésőbb a második negyedév utolsó 

napját követő 60. napon szűnik meg. Ezen 

időszakon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni új Felügyelő Bizottsági tagok 

választására. 

 

33/2022. (V.30.) határozat 

A közgyűlés elutasítja az Alapszabály X-XI. fejezet, 29-30.§-ban történő módosításait a 

Szövetség formai összetételéről és a hozzátartozó V. fejezet, 12.§, 1/f pont és 2/d a pont 

módosításaival. 
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II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

 
 

Az elnökség az 1/2022 (I.04.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja, 

hogy a 2022. évi Ifjúsági Világbajnokságra való kiutazást megelőző egy db/fő COVID 

teszten kívül az ifjúsági fiú válogatott a támogatási keret mértékééig MCSZ költségre vehet 

igénybe COVID teszteket. 

 

Az elnökség az 1/2022 (I.11.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Válogatott elszámolási útmutatóját.  

 

Az elnökség a 2/2022 (I.11.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Elkülönített nyilvántartások szabályzatát. 

 

Az elnökség a 3/2022 (I.11.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Pénzkezelési szabályzatát. 

 

Az elnökség a 4/2022 (I.11.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Számlarendjét és számlatükör listáját. 

 

Az elnökség az 1/2022 (I.12.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Számviteli politikáját. 

 

Az elnökség az 1/2022 (I.27.) számú határozatban 2 tartózkodással és 3 igen 

szavazattal elfogadta, 

a Mihályi Petrával, volt főtitkárral szemben induló perhez kapcsolódó egyezségi javaslatot. 

 

Az elnökség az 1/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a módosított napirendet. 

 

Az elnökség a 2/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2021-es határozatok jegyzékét. 

 

Az elnökség a 3/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2022. évi Közgyűlésre javasolt, 2022. április 28-ai időpontot egy vetítésre is alkalmas 

helyszínen. 

 

Az elnökség a 4/2022 (I.28.) számú határozatban 3 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadja, 

a sportszakmai tanács munkájáról szóló beszámolót és a tanács 2022. évi teendőire 

vonatkozó javaslatot. 

 

Az elnökség az 5/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az MCSZ 2021. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2022. évi feladattervről szóló 

beszámolót. 

 

Az elnökség a 6/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a kerekesszékes szakág 2021. évi munkájáról szóló beszámolót és a következő szezon 

programjára vonatkozó javaslatot. 
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Az elnökség a 7/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az edzői testület 2021. II. félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és a testület 

2022. évi teendőire vonatkozó javaslatot. 

 

Az elnökség a 8/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a magyar vegyes-páros válogatott OQE szerepléséről és tapasztalatairól szóló írásbeli 

beszámoló elkészültét. 

 

Az elnökség a 9/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az írásbeli előterjesztésben megjelent, 2022. évi UEP edzőknek szóló pályázati kiírást. 

 

Az elnökség a 10/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az SZTT-Elnökség kapcsolattartási rendről szóló előterjesztést. 

 

Az elnökség a 1/2022 (II. 10.) számú határozatában 3 igen 2 tartózkodás mellett 

elfogadja, 

az UEP pályázat győzteseinek listáját. 

 

Az elnökség az 1/2022 (III.10.) számú határozatában 3 igen és 2 tartózkodás 

mellett elfogadja, 

a 2022. év I. félévi Gerevich Aladár Sportösztöndíj nyerteseinek névsorát. 

 

Az elnökség az 1/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a módosított napirendet. 

 

Az elnökség a 2/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a Vegyes-csapat Országos Bajnokság versenyszervezési tapasztalatairól szóló beszámolót. 

 

Az elnökség a 3/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2022. évi felnőtt vegyes-csapat válogatott keretére vonatkozó javaslatot. 

 

Az elnökség a 4/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintéséről és a 2022. évi 

költségvetési alapösszegeinek áttekintéséről, illetve költségvetés aktualizálásáról, 

aktualizált javaslattétel a közgyűlés részére szóló írásbeli beszámolót. 

 

Az elnökség az 5/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az MCSZ projektek aktuális feladatairól szóló előterjesztést. 

 

Az elnökség a 6/2022 (III.17.) számú határozatban 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadja, 

a 2021. évi kommunikációs programról szóló beszámolót és javaslatot a 2022. évi 

kommunikációs tervre. 

 

Az elnökség a 7/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a siket szakág 2021. évi munkájáról szóló beszámolót és javaslatot a következő szezon 

programjára. 

 

Az elnökség a 8/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2022. évi szakmai tervre vonatkozó javaslatot. 

 

Az elnökség a 9/2022 (III.17.) számú határozatban 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadja, 

a felajánlást és a 2022. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretéről szóló javaslatot. 

 

Az elnökség a 10/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az előzetesen online történő, 2022. évi szenior válogatott keretről szóló javaslat 

elfogadásának törlését. 
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Az elnökség a 11/2022 (III.17.) számú határozatban 3 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és 1 nemleges szavazattal elfogadja, 

a 2022. évi szenior válogatott keretről szóló javaslatot. 

 

Az elnökség a 12/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

Kiss Bálintot a 2022. évi tisztújító közgyűlés jelölőbiztosának. 

 

Az elnökség az 1/2022 (III.19) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadja, 

az MCSZ számára, a DRK ruházati szponzor által biztosított 2022. évi keretösszeg 

ráfordítását a felnőtt vegyes-páros válogatottra. 

 
Az elnökség az 1/2022 (IV. 11.) számú határozatában 4 igen szavazat és 1 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az Óbuda Hockey Academy Kft. tagfelvételi kérelmét.   

 

Az elnökség az 1/2022 (IV.08.) számú határozatban 1 igen, 3 nem szavazattal és 

1 tartózkodással elutasítja, 

a volt főtitkár, Mihályi Petra ügyének aktuális állásáról szóló beszámoló napirendre vételét. 

 

Az elnökség az 2/2022 (IV.08.) számú határozatban 1 igen, 3 nem szavazattal és 

1 tartózkodással elutasítja, 

a FB UEP vizsgálatáról szóló beszámoló napirendre vételét. 

 

Az elnökség a 3/2022 (IV.08.) számú határozatban 4 igen szavazattal és 1 

tartózkodással elfogadja, 

a Vasas SC Titánok - Ifi OCSB nevezési kérelmének elbírálását a napirendi pontok között. 

 

Az elnökség a 4/2022 (IV.08.) számú határozatban 4 igen szavazattal elfogadja, 

a 2022-es költségvetés aktualizálásáról szóló javaslatot. 

 

Az elnökség az 5/2022 (IV.08.) számú határozatban 4 igen szavazattal elfogadja, 

a 2021-es éves beszámoló javaslatát a közgyűlés részére. 

 

Az elnökség a 6/2022 (IV.08.) számú határozatban 1 igen és 4 nem szavazattal 

elutasítja, 

a Vasas SC Titánok - Ifjúsági OCSB nevezési kérelmét. 

 

Az elnökség az 1/2022 (IV.29.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Szakképesítési szabályzatát. 

 

Az elnökség az 1/2022 (V.18.) számú határozatában négy igen szavazat és egy 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a siket utánpótlás csapat 64.500Ft-os támogatását a költségvetési sor "Egyéb - Tartalék 

(siket szakág, senior, svéd-magyar programra, a külföldi szaktanácsadóra és szakmai 

tartalékra)" keretéből, minimum egy-egy ifjúsági csapat nevezése a 2022/2023. évi MCSZ 

szezon OCSB 'B' és ifjúsági OCSB feltétel mellett. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a módosított napirendet. 

 

Az elnökség a 2/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2021-2022. évi férfi felnőtt válogatott csapat keretéről szóló javaslatot. 

 

Az elnökség a 3/2022 (VI.20.) számú határozatban 2 igen és 1 tartózkodás 

mellett elfogadja, 

a 2021-2022. évi női felnőtt válogatott csapat keretéről szóló javaslatot. 
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Az elnökség a 4/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a kerekesszékes szakág 2021/2022. évi költségvetés felhasználásáról és az elért 

eredményekről szóló beszámolót. 

 

Az elnökség az 5/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a Kerekesszékes Világbajnokságról szóló beszámolót. 

 

Az elnökség a 6/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2021-2022. verseny évad ranglista végeredményét és annak díjazottjait. 

 

Az elnökség a 7/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2022-2023. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerről szóló javaslatot. 

 

Az elnökség a 8/2022 (VI.20.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2021/2022. évi Iskolai program tapasztalatairól szóló beszámolót. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VI.21.) számú határozatában 3 igen és 2 tartózkodás 

mellett elfogadja, 

a 2022. év II. félévi Gerevich Aladár Sportösztöndíj nyerteseinek névsorát (Sorrendben: 

Kiss Zsolt, Udvardi-Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc, Joó Linda). 

 

Az elnökség az 1/2022 (VI.22.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Gazdálkodási és Pénzügyi szabályzatát. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VI.27.) számú határozatában 3 igen és 2 tartózkodás 

mellett elfogadja, 

az 1/2022 (VI.21.) számú elnökségi határozat alábbi szövegváltozatra történő módosítását, 

a 2022. év II. félévi Gerevich Aladár Sportösztöndíj nyerteseinek névsorát (Sorrendben: 

Kiss Zsolt, Tatár Lőrinc, Joó Linda, Kalocsay Ottó Dániel)". A módosítás a támogató 

szempontrendszeréhez történő maradéktalan megfelelés érdekében szükséges. 

 

Az elnökség a 2/2022 (VI. 27.) számú határozatában 4 igen szavazat és 1 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a MEAFC tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség a 3/2022 (VI. 27.) számú határozatában 3 igen szavazattal és 2 

tartózkodással, 

MOB tagnak delegálja Pomázi Gyulát. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VI.28.) számú határozatában négy igen szavazat és egy 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a 2022-2023-as szezon versenynaptárát. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VI. 29.) számú határozatában 3 igen szavazat és 2 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VII. 20.) számú határozatában négy igen szavazat és egy 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a 2022. évi Vegyes-csapat válogatott felkészülési tervét. 

 

Az elnökség az 2/2022 (VII. 20.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja, 

a 2022. évi Férfi csapat válogatott felkészülési tervét. 

 

Az elnökség az 3/2022 (VII. 20.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja, 

a 2022. évi Női csapat válogatott felkészülési tervét. 
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Az elnökség az 4/2022 (VII. 20.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja, 

a válogatottakra vonatkozó kommunikációs nyilatkozatot, amelynek aláírása feltétele az 

elfogadott támogatások folyósításának. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VIII.03.) számú határozatban 3 igen szavazattal és 2 

tartózkodással elfogadja, 

a 2023. évi EYOF válogatott edzőit Nagy Gyöngyi és Jakab Zoltán személyében. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VIII. 14.) számú határozatában 4 igen szavazat és 1 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a Miskolci Vasutas Sport Club tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VIII.17.) számú határozatban 3 igen és 2 tartózkodás 

mellett elfogadja, 

a 2022. évi vegyes-csapat válogatott módosított keretéről szóló javaslatot. (Szentannai 

Ágnes helyére Joó Linda került). 

 

Az elnökség az 1/2022 (VIII. 19.) számú határozatában 3 igen szavazat és 2 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség az 1/2022 (VIII.25.) számú határozatában 3 igen szavazat és 2 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a 2022-2023-as szezon végleges versenynaptárát. 

 

Az elnökség az 1/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a módosított napirendet. 

 

Az elnökség a 2/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről szóló beszámolót. 

 

Az elnökség a 3/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

a 2022. II. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről szóló 

tájékoztatót. 

 

Az elnökség a 4/2022 (IX.09.) számú határozatban egyhangúan elfogadja, 

az ÁSZ önellenőrzés során hiányzó szabályzatokat. 

 

Az elnökség az 1/2022 (IX.13.) számú határozatában négy igen szavazat és egy 

tartózkodás mellett elfogadja, 

az MCSZ Válogatottsági útmutatóját. 

 

Az elnökség az 2/2022 (IX.13.) számú határozatában három igen szavazat és két 

tartózkodás mellett elfogadja, 

a 2022. évi küldöttgyűlés értékelését. 

 

Az elnökség a 1/2022 (IX.19.) számú határozatban 4 igen és 1 tartózkodás 

mellett elfogadja, 

a 2023. évi ifjúsági lány csapat válogatott keretére (Joó Linda, Nagy Laura Karolina, Nagy 

Lola Olimpia, Orbán Hanna, Csere: Lauchsz Laura, Edző: Nagy Gyöngyi, Jakab Zoltán) és 

felkészülési tervére vonatkozó javaslatot. 

 

 
 

 

III. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 
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A Felügyelő Bizottság az 1/2022 (II.1) számú határozatában három igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

a tárgyalt napirendi pontokat. 

 

A Felügyelő Bizottság a 2/2022 (II.1) számú határozatában három igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

hogy az FB vizsgálatot indít az UEP programmal kapcsolatban, hogy az megfelel-e az 

EMMI-vel kötött szerződésben foglaltaknak.   

 

A Felügyelő Bizottság az 1/2022 (IV.26) számú határozatában egy igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

a tárgyalt napirendi pontokat. 

 

 

A Felügyelő Bizottság a 2/2022 (IV.26) számú határozatában egy igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

hogy az FB felkéri Elnök urat, hogy a Palancsa Zoltán levelében leírt április 14. 

szabályellenesen meghozott határozatokat töröljék. 

 

A Felügyelő Bizottság a 3/2022 (IV.26) számú határozatában egy igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

hogy Elnök Úr intézkedjen, hogy a szabályszegések megszűnjenek, illetve a Szövetség 

tegyen javaslatokat ezek orvoslására 5 munkanapon belül.   

 

A Felügyelő Bizottság a 4/2022 (IV.26) számú határozatában egy igen 

szavazattal, egyhangúan megszavazza,  

hogy az FB nem fogadja el az éves beszámolót, arra hivatkozva, hogy a működés nem 

felelt meg az Alapszabálynak és az Elnökség ezzel kapcsolatban nem tett intézkedéseket. 

Egyúttal javasolja, hogy az Elnökség töltse be a főtitkári pozíciót és intézkedjen a hibák 

orvoslására.  

 

A Felügyelő Bizottság az 1/2022 (V.15) számú határozatában három igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

a tárgyalt napirendi pontokat. 

 

A Felügyelő Bizottság az 2/2022 (V.15) számú határozatában három igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

a 2021. évi számviteli beszámolót. 

 

A Felügyelő Bizottság az 3/2022 (V.15) számú határozatában három igen 

szavazattal, egyhangúan elfogadja,  

a 2021. évi FB beszámolót, 3 kiegészítéssel. 

 


