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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 

III. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 

 
A felügyelőbizottság a 2022/1 számú határozatában három igen szavazattal, 

egyhangúan elfogadja, 
a felügyelőbizottság ülésén 2022. február 1-jén tárgyalt napirendi pontokat. 

 

A felügyelőbizottság a 2022/2 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. 


