
 

 

Jegyzőkönyv 
az MCSZ Felügyelőbizottságának 

 

2022. február 1-jén, 17:30 órakor online tartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

- Nagy Zsolt (NZS) – FB Elnök, levezető elnök 

- Szurmai-Palotai Piroska (SZPP)– FB tag, jegyzőkönyv-hitelesítő 

- Major-Zéman Adrienn (MZA) – FB tag, jegyzőkönyv-vezető 

 

Az FB ülés 17:30 órakor telefonos konferenciahívás keretén belül megkezdődik. 

Az FB ülésen a 3 FB tag jelen van, így az ülés határozatképes.  

NZS felkéri MZA-t a jegyzőkönyv vezetésére, aki a felkérést elfogadja. Az FB 

tagok egyhangúlag elfogadják NZS-t levezető elnöknek, NZS-t és SZPP-t 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelenlevők egyetértenek a meghívóban szereplő 

napirendi pontokkal, azokat módosítani nem kívánják. 

 

Határozat 2022/1: 

Napirendi pontok: 

1. A 2021. évi írásbeli jelentés előkészítése a rendelkezésre álló 

információk alapján 

2. Az utolsó FB ülés óta történt események áttekintése 

3. Tagi megkeresések áttekintése 

4. Egyebek 

Szavazás: egyhangú, 3 igen 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. A 2021. évi írásbeli jelentés előkészítése a rendelkezésre álló 

információk alapján 

Az FB áttekintette a 2021. évi költségvetést és a 2022. évi tervezetet. Ezzel 

kapcsolatban határozatot nem hozott.  

 

2. Az utolsó FB ülés óta történt események áttekintése 

Az FB átbeszélte az elmúlt időszak történéseit, ezzel kapcsolatban 

határozatot nem hozott. 



 

 

 

 

3. Tagi megkeresések áttekintése 

Az FB az Elnökségi ülést követően levelet kapott Sárdi Pétertől, melyben 

kéri az UEP program felülvizsgálatát. Ezzel kapcsolatban a levezető elnök 

az alábbi kérdést teszi fel: 

Indítson-e az FB vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy az UEP program 

megfelel-e az EMMI-vel kötött szerződésben foglaltaknak? 

 

Szavazás: egyhangú, 3 igen 

Határozat 2022/2: 

AZ FB vizsgálatot indít az UEP programmal kapcsolatban, hogy az 

megfelel-e az EMMI-vel kötött szerződésben foglaltaknak. 

  

Az FB kéri, hogy az Elnökség 5 munkanapon belül küldje meg az FB 

részére az EMMI-vel kötött UEP szerződést annak mellékleteivel és az 

ahhoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi nyilvántartásokkal együtt. (Az 

egyes anyagokat a rendelkezésre álláskor kérjük azonnal továbbítani.) 

 

Az egyéb folyamatban levő megkereséseket az FB elnapolja a következő 

ülésre. 

 

 

4. Egyebek 

Egyebekről nem tárgyal az FB. 

Az ülést 19:45-kor zárja. 

 

 

Budapest, 2022. február 1. 

 

 

 

 

 

 

Nagy Zsolt    Szurmai-Palotai Piroska 

FB elnök     FB tag 


