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JEGYZŐKÖNYV 
 

A Magyar Curling Szövetség 2022. április 29. napján megtartott rendkívüli közgyűléséről 

 

 

 

 

 

Helyszín:   Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) 

  

   

Időpont:   2022. április 29. (péntek) 17:00 óra 

 

 

Jelenlévők: 13 fő küldött (BRSC Rákosmenti SC – Dr. Kígyós-Vargha Gábor, Ferencvárosi 

Torna Klub – Besnicz Péter, H-MOTO Egyesület – Kelemen Krisztián, 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesülete – Séra Gábor, 

Mozgásgátoltak Halassi Olivér Sport Club – Reményi Édua, Újpesti Torna 

Egylet – Czermann Kristóf, Vasas Sport Club – Stéger Anett, White Sharks 

Hockey Club – Dohány Máté, Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület – Séra 

Zoltán, Rolling Sport Egyesület – Kerekes Olivér, Győri ETO HC – Nagy Ákos, 

Maros Télisport SE – Németh Tibor, Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület 

– Németh Krisztina)  

 

6 fő vendég (Fóti Balázs – MCSZ Alelnök, Kiss Bálint – MCSZ Sportigazgató, 

Deák György – MCSZ Elnökségi Tag, Nagy Zsolt – MCSZ FB Elnök, Dr. Simor 

Miklós – ügyvéd, Polyák Szabina – MCSZ gyakornok) 

 

a csatolt jelenléti ív szerint 

 

 

Napirend:   1.Az MCSZ Felügyelőbizottság helyzetének rendezése 

   2. Az MCSZ Felügyelőbizottság tagjainak választása 

   3. Egyebek 

    

Dr. Simor Miklós 17:00 órakor köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pomázi Gyula 

elnök távolléte miatt az elnökségtől szóbeli felkérést kapott a közgyűlés levezetésére. Dr. Simor Miklós 

néhány szóban bemutatkozott a közgyűlésnek.  

 

Dr. Simor Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Pomázi Gyula elnök a közgyűlés előtt e-mailben 

értesítette a tagegyesületeket, hogy a Magyar Curling Szövetség alapszabályának 22. § 5. pontja szerinti 

akadályoztatása miatt Fóti Balázs alelnök képviseli őt. 

 

Dr. Simor Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a közgyűlésen a tizenhét 

tagegyesület közül tizenhárom fő van jelen.  

 

Dr. Simor Miklós megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. 

 

Dr. Simor Miklós tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül. A közgyűlésen 

jelenlévők nem emeltek kifogást a hangfelvétel ellen. 
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Dr. Simor Miklós javasolta, hogy ő legyen a közgyűlés levezető elnöke, és szavazást kért a levezető elnök 

személyére. A közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1/2022. (IV.29.) határozat 

 

A közgyűlés elfogadta dr. Simor Miklóst a közgyűlés levezető elnökének. 

 

 

A levezető elnök tájékoztatta a küldötteket a küldöttgyűlés céljáról. Megállapította, hogy a rendkívüli 

közgyűlést az alapszabály 13. § 2. pontja alapján szabályosan hívták össze.  

 

A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetőjének Polyák Szabinát javasolta. A közgyűlés 13 igen szavazattal 

egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

2/2022. (IV.29.) határozat 

 

A rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének vezetője Polyák Szabina. 

 

 

A levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Czermann Kristófot és Németh Tibort javasolta. A jelöltek 

a megbízást elfogadták. A közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta: 

 

 

3/2022. (IV.29.) határozat 

 

A jegyzőkönyv hitelesítői: Czermann Kristóf és Németh Tibor. 

 

 

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat azzal, hogy a napirenden belül pontosítás miatt további 

szavazási feladatok is szükségesek. A közgyűlés 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

4/2022. (IV.29.) határozat 

 

A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

A napirend előtt a levezető elnök megadta a szót Nagy Zsoltnak, hogy ismertesse az álláspontját a 

rendkívüli közgyűlés összehívásának jogszerűségével kapcsolatban. Nagy Zsolt Palancsa Zoltán 

tiltakozását és annak részleteit ismertette. Álláspontja szerint Kiss Bálintot nem jelölték ki hivatalosan 

jelölőbiztosnak. Deák György közbevetésére a jelölőbiztossal szembeni aggályt Nagy Zsolt visszavonta.  

 

A tájékoztató meghallgatása után a levezető elnök szavazásra bocsátotta, hogy a rendkívüli közgyűlés 

szavazzon Nagy Zsolt álláspontjáról, miszerint a közgyűlés összehívása szabályszerűtlen, illetve aggályos.  

 

 

5/2022. (IV.29.) határozat 

 

A közgyűlés 2 igen, 10 nem és 1 tartózkodás mellett utasította el a felvetést, hogy a közgyűlés 

szabálytalanul lett összehívva, illetve aggályos annak lefolytatása.  
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A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket a szavazás után, hogy a közgyűlés döntése értelmében a 

közgyűlés lefolytatásának nincs semmilyen akadálya, azt a közgyűlés megtartandónak és szabályszerűnek 

minősíti.  

 

1. napirendi pont: Az MCSZ Felügyelőbizottság helyzetének rendezése 

 

A levezető elnök felkérte Deák Györgyöt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Deák György rögzítette, hogy a szövetség működése az éves számviteli beszámoló elfogadásával 

biztosított. Ez akkor megvalósíthatatlan, ha a közgyűlés nem szavazza meg, vagy ha nincs 

felügyelőbizottsági beszámoló. Ha nincsen beszámolója a szövetségnek, akkor nem írható ki a következő 

versenyrendszer, a szövetség működése ellehetetlenül és számos számviteli jogszabályt szeg meg vele. Így 

a felügyelőbizottság működésével kapcsolatban két dolgot szeretne tisztázni: 

 

1. A honlapon található egy jegyzőkönyv, ami a április 26-i felügyelőbizottsági üléséről szól. Deák 

György beszélt a két egykori felügyelőbizottsági taggal, akik jelezték, hogy Nagy Zsolt nem hívta meg 

őket erre az ülésre, így egyedül volt jelen és egyedül hozott döntéseket. A döntései között volt, hogy 

nem fogadta el a felügyelőbizottság jelentését, és javasolta a közgyűlésnek is az elutasítást. Deák 

György szerint olyan érvekkel támasztja alá ezt a javaslatát, ami véleménye szerint nincs 

összefüggésben a beszámolóval. 

 

2. Felhívja a figyelmet a felügyelőbizottság szabálytalan működésére. Az évben két ülésük volt, az 

alapszabály szerinti négy helyett.  Nincs ellenőrzési tervük, nincsen eljárásrendjük, valamint olyan 

állításokat sugallnak, amik nem igazak (például: ügyészségi eljárás a Szövetség ellen). Emiatt Deák 

György javasolta, hogy a közgyűlés Nagy Zsolt felügyelőbizottsági elnököt hívja vissza. 

 

Dr. Kígyós-Vargha Gábor jelezte, hogy az ügyészségi beadványt ő nyújtotta be januárban, ami eljárás 

folyamatban van. 

 

Nagy Zsolt jelezte, hogy legjobb tudomása szerint a járványügyi helyzet miatt szeptemberig lehet leadni a 

beszámolókat. Az április 26-i felügyelőbizottsági ülés meghívóját valóban nem küldte ki, hibázott ebben. 

A meghívó a honlapra felkerült. Nagy Zsolt részletezte véleményét a volt főtitkár kifizetésével kapcsolatban 

és az UEP szerződésekkel kapcsolatban. Valamint szólt az óvási ügyben kifizetett 1 000 000 forintról is, 

amit az előbbiekben Deák György kifejtett, hogy tartalék sorról volt lehetőség azt kifizetni és erről 

elnökségi határozat is született. Nagy Zsolt bírálta, hogy egy törökországi kvalifikációs verseny 

támogatásaként kétszer 500 000 Ft-ot fizetett ki a szövetség a csapatok részére, hogy ezzel lezárja az óvási 

eljárást, ez a támogatás előzetesen nem volt meghirdetve. Nagy Zsolt számos kérdést tett fel az óvási üggyel 

kapcsolatban, és állítása szerint azokra nem kapott választ, valamint jelezte, hogy szerinte 

összeférhetetlenség állt fent ennek megtárgyalásakor. Megjegyezte újra, hogy az elnökség egy szavazás 

kivételével mindig ugyanúgy szavaz a döntések meghozatalánál. 

 

Kelemen Krisztián jelezte, hogy az a szavazatát saját belátása és véleménye szerint teszi, nem mások 

befolyásolása miatt. 

 

Czermann Kristóf kérdezte, hogy miért van szükség egy hónappal a tisztújító közgyűlés előtt egy rendkívüli 

Felügyelő Bizottsági tisztújításnak.  

 

Fóti Balázs válaszol a kérdésre, miszerint ugyan 60 napig él még a két lemondott felügyelőbizottsági tag 

mandátuma, de ha nem mennek el az ülésekre és azok szabálytalanul vannak megtartva, az nem 

működőképes és tenni kell ellene, mert kockáztatja a sportág működését, ahogy azt Deák György is 

kifejtette az előbbiekben. 

 

Deák György felkérte Nagy Zsoltot, hogy konkretizálja és pontosítsa a hozzá irányzott kérdéseket, amikre 

úgy készséggel válaszolni fog. 

 

A levezető elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Deák György felügyelőbizottsági elnök visszahívására 

vonatkozó javaslatát nem terjeszti a közgyűlés elé. Ennek eljárásrendi indokait adta.  

mailto:office@huncurling.hu
http://www.curling.hu/


 Magyar Curling Szövetség 

H-1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14.  

E-mail: office@huncurling.hu | Web: www.curling.hu 

4 

 

 

2. napirendi pont: Az MCSZ felügyelőbizottsági tagok választása 

 

Dr. Simor Miklós felvezette a napirendi pontot. Kifejtette, hogy jogszabály szerint a lemondott 

felügyelőbizottsági tagok mandátuma 60 napig él abban az esetben, ha a szövetség másként nem 

rendelkezik.  

 

Dr. Simor Miklós szavazásra bocsátotta, Major-Zéman Adrienn és Szurmai-Palotai Piroska 

felügyelőbizottsági tagok lemondásának tudomásul vételét. A közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúan 

az alábbi határozatot hozta:  

 

 

6/2022. (IV.29.) határozat 

 

A közgyűlés Major-Zéman Adrienn és Szurmai-Palotai Piroska felügyelőbizottsági tagok lemondását 

elfogadta.  

 

A levezető elnök ismertette, hogy a titkos szavazáshoz szavazatszámláló bizottság felállítása szükséges. A 

bizottság elnöknek Séra Zoltánt javasolta, tagoknak Németh Krisztina Máriát. A jelöltek a megbízást 

elfogadták. A közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúan az alábbi határozatot hozta:  

 

 

7/2022. (IV.29.) határozat 

 

A közgyűlés Németh Krisztina Máriát és Séra Zoltánt (elnökként) szavazatszámlálónak megválasztotta.   

 

 

Kiss Bálint jelölőbiztos tájékoztatást nyújtott Kelemen Krisztián és Vaspöri Tamást jelöléséről. A jelöltek 

elfogadták a jelölést. Szurmai-Palotai Piroska és Dr. Baluka Csabánéra is történt jelölés, de egyikük sem 

fogadta el a jelölést, így ők nem indulhatnak a választáson.   

 

A levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, hogy kíván-e bárki a helyszíni jelölés lehetőségével élni. 

Nem érkezett további jelölés.  

 

Levezető elnök rövid tájékoztatást nyújt a szavazás menetéről:  

- A szavazás titkos lesz, szavazólapokkal fog megtörténni. 

- Minimum egy jelöltre szükséges szavazni az érvényes szavazathoz. 

- Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének támogató szavazatát megszerezte. Kevés szavazatszám esetén újabb választási forduló 

szükséges.  

- A szavazó lapon azon jelöltek neve mellé helyezzen „X” jelzést a küldött, akit az adott tisztség 

elnyerésben támogat.  

 

A levezető elnök kérdésére a szavazás menetéről nem érkezett kérdés és megjegyzés.  

 

A levezető elnök átadta a szavazatszámláló bizottságnak a szavazólapokat, akik a szavazást lefolytatták. 

Félrevonulva megszámlálták a szavazatokat, és az elnök ismertette a végeredményt:  

 

8/2022. (IV.29.) határozat 

 

A Magyar Curling Szövetség felügyelőbizottsági tagjának a közgyűlés megválasztotta Kelemen Krisztiánt 

2022. május 30. napjáig az alábbi szavazati bontásban: 

 

Igen:   11 fő 

Nem:   0 fő 

Tartózkodás:  2 fő 
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A Magyar Curling Szövetség felügyelőbizottsági tagjának a közgyűlés megválasztotta Vaspöri Tamást 

2022. május 30. napjáig az alábbi szavazati bontásban: 

 

Igen:   11 fő 

Nem:   0 fő 

Tartózkodás:  2 fő 

 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

A levezető elnök megkérdezte a közgyűlést, hogy bárkinek van-e további megtárgyalandó témája.  

 

Nem érkezett megtárgyalandó téma a napirendhez.  

 

A levezető elnök röviden megköszönte mindenki türelmét, közgyűlésen tanúsított hangnemét és 

támogatását. Megköszönte a megjelentek munkáját és a rendkívüli közgyűlést bezárta 18:04-kor.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Pomázi Gyula 

elnök 

helyett akadályoztatása miatt 

Fóti Balázs 

alelnök 

_______________________________ 

 

Polyák Szabina 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Czermann Kristóf 

jegyzőkönyv hitelesítő 

_______________________________ 

 

Németh Tibor 

jegyzőkönyv hitelesítő 
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