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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. március 17. napján online, a 

Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök 

Fóti Balázs, alelnök  

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Palancsa Zoltán, elnökségi tag 

Kiss Bálint, sportigazgató 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 

Czermann Kristóf, játékos 

Sárdi Péter, játékos  

Polyák Szabina, gyakornok 

 

 

Az elnökségi ülést 15:06-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2022.03.01-én az MCSZ 

honlapján és emailen lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, 

illetve tagjainak az értesítése megtörtént. 

 

Pomázi Gyula megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 5 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

 

Pomázi Gyula felkéri Polyák Szabinát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. 

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Polyák Szabinát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi 

Gyulát elfogadják levezető elnöknek. 

 

Dencső Blanka megkérdezi a jelenlévőket, hogy készülhet-e elektronikus felvétel az elnökségi 

ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen beleegyeznek, 

hogy felvétel készüljön az ülésről. Dencső Blanka elindítja a felvételt. 

 

Pomázi Gyula felkéri Palancsa Zoltánt és Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőket.  

 

Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pontokkal 

egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra. 
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A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat: 
 
Deák György javasolja a 7-es napirendi pont (A szövetség éves beszámolójának értékelése) 
elhalasztását, mivel a beszámoló nem készült el. 
 
Sárdi Péter javasolja a 10-es napirendi pont (BRSC tagegyesület kizárása tagdíj nem fizetés miatt) 
törlését, mivel az elmaradt tagdíjak a mai nap folyamán be lettek fizetve általa. 
Fóti Balázs tájékoztatást ad arról, hogy a tagnyilvántartásunk szerint a szakosztályügyekkel 
kapcsolatos kapcsolattartó Varga Árpád. Őt szabályosan felszólította emailben a Szövetség a 
tagdíjkifizetés elmaradásának pótlására, melyre válasz nem érkezett, az ismétlő felszólítást 
követően sem. Az utóbbi emailen másolatban már Sárdi Péter is jelen volt a múltbeli 
kapcsolattartó státusza miatt. Ezt követően Balázs megkereste az egyesület elnökét, Nonn 
Richárdot, akit telefonon sikeresen elért. Richárd megerősítette, hogy a szakosztály létezik és 
kifejtette, hogy neki semmilyen információja nincs róla, így a tagdíjat sem fogja ő rendezni. 
Minden szakosztállyal kapcsolatos üggyel annak felelősét javasolta keresni és magadta 
elérhetőségnek Nagy Zsoltot, a Magyar Curling Szövetség Felügyelő Bizottság Elnökét.  
Támogatja Fóti Balázs a napirendi pont törlését, mivel a tagdíj rendezve lett, ugyanakkor felhívja 
a figyelmet arra, hogy Nagy Zsolt Felügyelő Bizottsági Elnök összeférhetetlenségét feltételezi ez 
a szakosztályvezetői pozíciója, mivel az Alapszabály leírja, hogy a Felügyelő Bizottsági Elnök más 
ilyen jellegű pozíciót nem láthat el.  
 
Kiss Bálint javasolja a 11-es napirendi pont (Óbuda Hockey Academy tagfelvételi kérelem 
elbírálása) elhalasztását, mivel a tárgyalás a következő napon esedékes csak, így érdemeben nem 
megvitatható a napirendi pont. 
 
Kiss Bálint javasolja napirendi pontnak felvenni a 2022. évi felnőtt vegyes-páros válogatott 
keretének, illetve a 2022. évi szenior válogatott keretének elfogadását. 
 
Nagy Zsolt az Egyebek napirendi pont alatt szeretné megvitatni a volt főtitkár, Mihály Petra és a 
Szövetség közötti állapot aktuális státuszát. 
 
További javaslat érkezik az Egyebek napirendi pont alá felvenni a Sárdi Péter és a Szövetség között 
jelen lévő pénzügyi helyzet megtárgyalását is, de mivel ez szoroson összefügg a Szenior válogatott 
keret összetételével, így ez érdemben annál a napirendi pontál lesz megvitatva. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 
 
Az elnökség az 1/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a módosított 
napirendet. 
 

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. 

Szóbeli előterjesztés, előadó: Kiss Bálint 
2. Beszámoló a Vegyes-csapat Országos Bajnokság versenyszervezési 

tapasztalatairól.  Szóbeli előterjesztés, előadó: Kiss Bálint 
3. Javaslat a 2022. évi felnőtt vegyes-csapat válogatott keretére.  Szóbeli 

előterjesztés, Előadó: Kiss Bálint 
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4. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése és a 2022. évi 
költségvetési alapösszegeinek áttekintése, illetve költségvetés aktualizálása, 
aktualizált javaslattétel a közgyűlés részére. Írásbeli előterjesztés, Előadó: Kiss 
Bálint 

5. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése.  Szóbeli 
előterjesztés, Előadó: Kiss Bálint 

6. Beszámoló a 2021. évi kommunikációs programról, javaslat a 2022. évi 
kommunikációs tervre. Írásbeli előterjesztés, Előadó: Dencső Blanka 

7. Beszámoló a siket szakág 2021. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon 
programjára.  Írásbeli előterjesztés, Előadó: Kacsinkó Adrián 

8. Javaslat a 2022. évi szakmai tervre. Írásbeli előterjesztés, Előadó: Kiss Bálint, Fóti 
Balázs 

9. Javaslat a 2022. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretére 
10. Javaslat a 2022. évi szenior válogatott keretére 
11. Jelölőbiztos választása a 2022. évi tisztújító közgyűlésre. Előadó: Deák György 
12. Egyebek 

 
 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. Szóbeli 
előterjesztés, előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint röviden összegyűjtötte az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőket és döntéseket: 
 

• Utánpótlás Edzői Program 2021-2022 kiértékelése, következő ciklus pályázatának 
aktualizálása, pályáztatás, kiértékelés és elnökségi döntés. Szerződéskötések 
folyamatban, a ciklust megelőző első megbeszélés megtörtént. 

• Gerevich-ösztöndíj 2022. I. félév pályázatának aktualizálása, pályáztatása, kiértékelése, 
elnökségi döntése megtörtént. Jelenleg folyamatban, de az elnökségi ülésig a nyertesek 
dokumentációja elektronikusan és papír alapon is leadásra kerül az EMMI-be. 

• NSR online Szövetségi konzultáció két alkalommal 

• Utánpótlás Edzői Program 2022-2023 - támogatási dokumentáció elkészítése és 
beküldése EMMI-be. 

• 2022. évi Fogyatékosok sportjának támogatási dokumentáció elkészítése és beküldése 
EMMI-be. 

• 2022. évi Olimpiai és versenysport támogatási dokumentáció elkészítése és beküldése 
EMMI-be. 

• 2022. évi Felzárkóztatási támogatási dokumentáció elkészítése és beküldése EMMI-be. 

• Seprűfej rendelés - játékosok körében (lezárult, a termékek átadásra kerültek) 

• DRK sportruházat játékosok körében való beszerzés (folyamatban) 

• WJBCC utólagos ügyintézés lezárult - Finn szállás visszatérítés, WCF játékosok repjegy 
visszatérítés, biztosítóval való ügyintézés 

• Vegyes-csapat OB, Vegyes-páros B és A liga lebonyolítása. 

• Ifjúsági Vegyes-páros és csapat kiírásainak előkészítése, nevezés nyitás. OCSB A liga 
verseny előtti teendők intézése. 

• Button mérőműszer beszerzése 

• 9db jeges esemény/céges rendezvény/vidéki tömegbázis építése annak teljes szervezése, 
lebonyolítása 
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• Kerekesszékes VPVB ügyintézése 

• VPVB ügyintézés elkezdése - azonnal VPOB A liga után, mert rövid a határidő. 

• EMMI ellenőrzések intézése 

• Könyvelés rendbetétele 
 

A napirendi pontról az elnökségi tagok hallgatólagosan egyetértettek, külön megegyezés nélkül. 
 
 
 

2. Beszámoló a Vegyes-csapat Országos Bajnokság versenyszervezési tapasztalatairól.  
Szóbeli előterjesztés, előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint írásban elkészítette a beszámolót, amit a megfelelő módon közzé is tett, nem kíván 
kiegészítést hozzáfűzni. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a Vegyes-csapat Országos Bajnokság versenyszervezési 
tapasztalatairól szóló beszámolót. 
 
Az elnökség a 2/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a Vegyes-csapat 
Országos Bajnokság versenyszervezési tapasztalatairól szóló beszámolót. 
 
 
 

3. Javaslat a 2022. évi felnőtt vegyes-csapat válogatott keretére.  Szóbeli előterjesztés, 
Előadó: Kiss Bálint 

 
A 2022. évi Vegyes-csapat Országos Bajnokságot megnyerő csapat vállalja mind a 
válogatottságot, mind a világeseményen való részvételt. Kiss Bálint utazó keretre való javaslata 
megegyezik, az Országos Bajnokságot nyert csapatösszeállítással: 

• Szentannai Ágnes (skip) 

• Tatár Lőrinc (vice skip) 

• Kalocsai-van Dorp Vera 

• Kalocsay Ottó 

• edző: Rókusfalvy András 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022. évi felnőtt vegyes-csapat válogatott keretére 
vonatkozó javaslatot. 
 
Az elnökség a 3/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2022. évi felnőtt 
vegyes-csapat válogatott keretére vonatkozó javaslatot. 
 
 

4. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése és a 2022. évi 
költségvetési alapösszegeinek áttekintése, illetve költségvetés aktualizálása, 
aktualizált javaslattétel a közgyűlés részére. Írásbeli előterjesztés, Előadó: Kiss 
Bálint 
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Kiss Bálint kifejti, hogy Deák Györggyel és Fóti Balázzsal aktualizálták a költségvetést, bekerültek 
a támogatások összegei, bankszámla egyenleg és kiadások is pontosítva lettek, tartaléksorok is 
fixálódtak. Egyéb kiegészítésük nincs, a megfelelő módon közzé lett téve. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja 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 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. 
 
 
 

5. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése.  Szóbeli 
előterjesztés, Előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint megfelelő módon elkészítette és feltöltötte az MCSZ projektek aktuális feladatairól 
szóló előterjesztést, amit szóban nem kíván kiegészíteni. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja az MCSZ projektek aktuális feladatairól szóló előterjesztést. 
 
Az elnökség az 5/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az MCSZ projektek 
aktuális feladatairól szóló előterjesztést. 
 
 
 

6. Beszámoló a 2021. évi kommunikációs programról, javaslat a 2022. évi 
kommunikációs tervre. Írásbeli előterjesztés, Előadó: Dencső Blanka 

 
Dencső Blanka megfelelő módon elkészítette és feltöltötte a 2021. évi kommunikációs 
programról szóló beszámolót és javaslatot a 2022. évi kommunikációs tervre. 
Pomázi Gyula hozzáfűzi, hogy a Nemzeti Sport Online egy átfogó interjút tervez készíteni 
áprilisban az MCSZ elnökségével. 
 
Sárdi Péter javasolja, hogy a hazai versenyek ideje alatt legyen több kommunikáció a verseny 
jelenlegi állásáról, legyen interjú a csapatokkal és legyenek könnyebben elérhetőek az élő 
eredmények. 
Dencső Blanka hozzáfűzi, hogy több hétvéges versenyeken van lehetőség verseny közbeni 
kommunikációra, a softpeelr folyamatosan és mindig elérhető a versenyek ideje alatt. A 2022. 
évi Vegyes-páros Országos Bajnokság győzteseivel is készült cikk a Nemzeti Sportban, mind 
nyomtatott, mind online formában, illetve a curling.hu-n is részeletes beszámoló jelent meg a 
verseny másnapján. 
Palancsa Zoltán javasolja, hogy ültessék át az ilyen szintű sajtómegjelenést és kommunikációt a 
többi szakágba is. 
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Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2021. évi kommunikációs programról szóló beszámolót és 
javaslatot a 2022. évi kommunikációs tervre. 
 
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. 
 
 
 

7. Beszámoló a siket szakág 2021. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon 
programjára.  Írásbeli előterjesztés, Előadó: Kacsinkó Adrián 

 
Kacsinkó Adrián az SSC curling szakosztályvezetője a megfelelő módon elkészítette és feltöltötte 
a siket szakág 2021. évi munkájáról szóló beszámolót és javaslatot a következő szezon 
programjára.  
 
Palancsa Zoltán és Kiss Bálint is megerősíti, hogy részletekbe menő és igényes beszámoló készült! 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a siket szakág 2021. évi munkájáról szóló beszámolót és 
javaslatot a következő szezon programjára. 
 
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. 
 
 
 

8. Javaslat a 2022. évi szakmai tervre. Írásbeli előterjesztés, Előadó: Kiss Bálint, Fóti 
Balázs 

 
Kiss Bálint és Fóti Balázs a megfelelő módon elkészítette és közzétette a 2022. évi szakmai tervről 
szóló javaslatát. 
Bálint szóban kiegészíti, hogy a legfontosabb pillérekkel kezdték, növeljék tovább a 
tagegyesületek és az igazolt versenyzők számát, folyamatosak a vidéki nyílt napok, 
sportágbemutatók, kupák, jól halad ez a folyamat. Továbbá a budapesti versenyeken is tovább 
növekedik a résztvevők száma. A vegyes-páros szakágat, ahogy az a költségvetési tervből és a 
támogatásból is jól látszik továbbra is kiemeltként kezelik. Az infrastrukturális fejlesztéssel 
kapcsolatban mind a MOB, mind az EMMI irányába operatív szinten és az elnök úr által is 
lépéseket tesz a Szövetség, az egyeztetések folyamatosak és bizakodóak e téren. Szakmai és 
általános működésbeli feladatokat is részleteznek benne, amik vagy az idei évben következnek, 
vagy az idei évben kerültek fel a feladatok közé, ilyen például többek között a vegyes-páros c 
ligának a kialakítása. A 2021-ben elkezdett szakember képzést és dopping képzést is folytatni 
kívánják 2022-ben.  
 
Sárdi Péter az óvási szabályzat megújításának státuszáról kérdezi a javaslat előadóit.  
Bálint megválaszolja a kérdést, hogy ez a nyári szezonra van ütemezve, 3.0 Szabályzat 
aktualizálási projektként. A leterheltség miatt a szezon végén tud rá sor kerülni.  
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Péter jelzi, hogy ez a probléma fentállt már a tavalyi rendkívüli ülésen is, ahol óvási üggyel 
kapcsolatos hosszabb napirendi pont került megtárgyalásra és az óvási szabályzat 
megfogalmazása is hozzájárult az akkor létrejött, nem kívánt helyzethez. Javasolja, hogy a 
Szövetség jogásza végezze el ennek a szabályzatnak a frissítését, hogy ez az idei évben ne 
lehessen probléma forrása. 
 
Palancsa Zoltán egyetért azzal, hogy a tavalyi évben alaposan kidolgozott szabályzat frissítésre 
szorul, ahogy azt az idő és a helyzet is megmutatta, de ehhez jogi segítség szükségeltetik. 
 
Fóti Balázs megerősíti, hogy tervben van ennek az aktualizálása, ahogy az a szakmai tervben is 
feltüntetésre került, majd hozzáfűzi, hogy a szövetség volt jogásza szakmailag nem tudta 
felvállalni ezt a feladatot. 
 
Nagy Zsolt véleménye szerint ezeket az állításokat, amit ebben az esetben Fóti Balázs tett, 
szükséges lenne kivizsgálni, mi az igazságalapja, mert szerinte befolyásolhatják az elnökségi 
döntéseket is. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022. évi szakmai tervre vonatkozó javaslatot, azzal a 
kiegészítéssel, hogy megvizsgálják az óvási szabályzat prioritását ebben. 
 
Az elnökség a 8/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2022. évi szakmai 
tervre vonatkozó javaslatot. 
 
 
 

9. Javaslat a 2022. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretére 
 
Kiss Bálint javaslata a válogatott utazó keretre, ami megegyezik a 2022. évi vegyes-páros 
Országos Bajnokság bajnok párosával: 
Szekeres Ildikó - Nagy György 
Edző(k): Dencső Blanka, Shane Tusup 
 
Dencső Blanka kiegészíti, hogy a teljes MCSZ által elérhető támogatást felajánlják a Szövetség 
részére. 
 
Pomázi Gyula köszöni a felajánlást és hozzáfűzi, hogy emiatt a költségvetést újra át kell nézni, 
pontosítani és a következő Elnökségi Ülésen pontként felvenni. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretéről szóló 
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. 
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10. Javaslat a 2022. évi szenior válogatott keretére 
 
Kiss Bálint javaslata az utazó keretre, ami megegyezik 2022. évi Szenior Országos Bajnokság 
bajnok csapatával is, egy fővel kiegészülve: 
Sárdi Péter 
Jakab Zoltán 
Bartalus Gábor 
Asztalos Sándor 
Tartalék: Nagy György 
Edző: Barna Krisztián 
 
A napirendi pontok módosításánál kiemelendő volt, hogy ezzel a ponttal együtt kerül 
megtárgyalásra Sárdi Péter és a Szövetség között fentálló pénzügyi helyzet, mivel az 
befolyásolhatja erről a napirendi pontról szóló szavazás eredményét. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja az előzetesen online történő, 2022. évi szenior válogatott 
keretről szóló javaslat elfogadásának törlését és annak a szavazásnak az érvénytelenítését. 
Az elnökség a 10/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az előzetesen online 
történő, 2022. évi szenior válogatott keretről szóló javaslat elfogadásának törlését. 
 
Sárdi Péter UEP edző megbízási jogviszonyából kialakult elszámolási ügy, miszerint a tavalyi UEP 
támogatásának szerződésében egy adminisztratív hiba történt, a bruttó összeggel számolt a 
Szövetség a szuperbruttó helyett. Sárdi Péternek Deák György elküldött emailben egy módosítási 
javaslatot. 
 
Továbbá Sárdi Péter egyéni vállalkozó felé a Magyar Curling Szövetségnek van ki nem fizetett 
számlája. 
 
Hosszas egyeztetést követően a jelenlévők a következőt javasolják: 
Sárdi Péter 1 napos határidővel aláírja a számára elküldött módosítási javaslatot és kifizeti 3 havi 
részletben a fentálló tartozást, míg a Szövetség rendezi felé a ki nem fizetett számlákat.  
Erről szóbeli megállapodás történt a jelenlévők között. 
 
Pomázi Gyula ennek fényében szavazásra bocsátja a 2022. évi szenior válogatott keretről szóló 
javaslatot. 
 
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. 
 
 
 

11. Jelölőbiztos választása a 2022. évi tisztújító közgyűlésre. Előadó: Deák György 
 
Deák György Kiss Bálintot kéri fel a 2022. évi tisztújító közgyűlés jelölőbiztosának, aki elfogadja a 
felkérést. 
 



 
 
Magyar Curling Szövetség 2022.03.17-ei elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

9 
 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022. évi tisztújító közgyűlésre Kiss Bálint jelölőbiztosnak 
választását. 
 
Az elnökség a 12/2022 (III.17.) számú határozatban egyhangúan elfogadja Kiss Bálintot a 2022. 
évi tisztújító közgyűlés jelölőbiztosának.  
 
 
 

12. Egyebek 
 
Nagy Zsolt javasolja megvitatni a volt főtitkár, Mihály Petra és a Szövetség közötti állapot aktuális 
státuszát. 
 
Nagy Zsolt elküldi a jelenlévőknek azt az emailt, amit ő és Pomázi Gyula kapott Mihályi Petrától 
előző nap. Hozzáteszi, hogy tudomása van arról, hogy Mihályi Petra három havi járandóságának 
ki nem fizetését jelezte a Szövetség felé, amiből kettő kifizetésre került, ellenben egy nem. 
Kérdezi az elnökséget, hogy kettő miért lett kifizetve és egy miért nem? 
 
Deák György kéri konkretizálni, hogy ezek milyen tételek. 
Az előbbiekben elküldött levélre reflektálva kifejti, hogy a Szövetség hivatalosan ajánlatot tett 
Mihályi Petrának, amit ő nem fogadott el és ellenajánlatot sem tett. 
 
Nagy Zsolt a továbbiakban a ki nem fizetett és kifizetett számlákról kérdezi Deák Györgyöt, aki 
kéri erről az FB határozatot és annak meglétekor megválaszol minden ilyen jellegű kérdést. 
Nagy Zsolt véleménye szerint Sárdi Péter leszavazása azért van, mert úgy gondolják az elnökségi 
tagok, hogy változtatni szeretne a Szövetség dolgain és úgy gondolja, hogy Petra kirúgása, a 
Fegyelmi Bizottság kirúgása és az ő maga kirúgásának szándéka is ezt támasztja alá. 
 
Deák György kifejti, hogy Mihályi Petrával, mint egyéni vállalkozóval volt egy szerződése a 
Szövetségnek, amit a Szövetség nem fizetett ki. Feltételezi, hogy a többi számla azért került 
kifizetésre, mert teljesültek az abban foglaltak.  
 
Nagy Zsolt feltételezi, hogy a Szövetség amiatt fizette ki ezt a két számlát, mert a Szövetség nem 
vette át a leveleit és a Mihályi Petra által kiállított fizetési meghagyásra nem reagált időben a 
Szövetség. Feltételezi továbbá azt is, hogy amiatt nem reagált időben, mert nincsen főtitkára és 
nehezen tudja ellátni a munkákat. Kifejti, hogy Szövetség Alapszabálya megfogalmazza, hogy 
főtitkárnak lennie kell. 
 
Palancsa Zoltán is tájékoztatást kér Deák Györgytől a jelenlegi státuszról, amennyiben az ezen a 
platformon megosztható. 
 
Deák György részletezi, hogy a Mihályi Petra által kiállított fizetési meghagyás automatikus 
módon perré alakult és a perhez kapcsolódó iratokat a tegnapi nap folyamán kapta meg a 
Szövetség, amiket még nem olvasott el, így ennél részletesebb tájékoztatást nem tud adni. 
 




