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Magyar Curling Szövetség 
2020. május 05-i 

 közgyűlésének jegyzőkönyve 
 

 

 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség közgyűlésének 2020. május 05. napján, online keretek 

között, Microsoft Teams program használatával megtartott ülésén. 

 
    

Időpont:   2020. május 05. (kedd) 18:00 óra 

 

Jelen van: 2 fő küldött (Dencső Blanka, Szurmai-Palotai Piroska) 
 

6 fő vendég (Deák György, Pomázi Gyula, Palancsa Zoltán, Kiss Bálint, Nagy 

Zsolt, Müller Anna) 

 
 

 

 

A kormány új rendeletet hozott a veszélyhelyzet idejére a tag/közgyűlésekkel kapcsolatosan. A 

rendelet alapján a személyes részvételű legfőbb szerv gyűléseit megtiltották, azt a továbbiakban 

írásban, vagy elektronikus hírközlő útján lehet megtartani. Mind a két eset részletes szabályait a 

102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet tartalmazza. A szövetség az elektronikus hírközlő útján történő 

gyűlést választotta. 

 

Pomázi Gyula a Magyar Curling Szövetség alelnöke 18:04-kor üdvözli a megjelenteket. 

Tájékoztatja a küldötteket a küldöttgyűlés céljáról. Elmondja, hogy a közgyűlés célja: eleget tenni az 

MCSZ alapszabályban előírtaknak, a napirendi pontokat el kell fogadni ebben a furcsa jelenlegi 

helyzetben is.  

Megállapítja, hogy a 12 tagegyesület közül 2 tagszervezet küldötte van jelen az értekezleten, s ennek 

alapján a Magyar Curling Szövetség küldöttgyűlése 2 fő küldött részvételével nem határozatképes. 

A jelenlegi szabályozás úgy szól, hogy nem lehet fél órával a nem határozatképes ülés után 

megtartani a közgyűlést, ezért dönteni kell mi legyen. Több lehetőség is van.  

 

• A közgyűlés elnapolásra kerül és egy későbbi időpontban lesz megtartva. 

• Megvárva a pandémia végét, szeptember 30-i végső időponttal bezárólag lesz meghirdetve 

a közgyűlés. 

• A jogszabály szerint, amennyiben a határozatképesség nincs meg, akkor lehetőség van arra, 

hogy az elnökség döntsön a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott 

eredmény felhasználásáról. Ezt a döntést azonban a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 

napon belülre összehívandó közgyűlésen ülésen napirendre kell tűzni. 

 

Pomázi Gyula megállapítja, hogy eltelt a szükséges 30 nap a meghirdetés és a közgyűlés között, így 

a gyűlés szabályszerűen lett összehívva.  
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A napirendi pontok ismertetése előtt szeretné feltenni a kérdést, hogy a résztvevők hogyan 

vélekednek.  

Dencső Blanka a VASAS képviseletében és Szurmai-Palotai Piroska a Gyermekeink Sikeréért SE 

képviseletében egyetért azzal, hogy a közgyűlés kerüljön elhalasztásra.  

A jelenlévő elnökségi tagok is egyöntetűen támogatják egy későbbi, személyes közgyűlés 

meghirdetését.  

Pomázi Gyula kijelenti, hogy a 2020.05.05.-i közgyűlés elnapolásra kerül a két jelenlévő tagegyesület 

és az elnökségi tagok kezdeményezésére. A következő ülés időpontját a járványhelyzet alakítja, de 

a határidőhöz igazodva augusztus vége felé szükséges meghirdetni.  

Az elnök röviden megköszöni mindenki részvételét és a küldöttgyűlést lezárja 18:19-kor.  

 

 

 

Pomázi Gyula 

levezető elnök 

 


