
 

 

Jegyzőkönyv 
 

az MCSZ Felügyelőbizottságának 
 
2021. szeptember 23-án, 10:00 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 10:00 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 2021/6: 
 
Napirendi pontok: 

1. Az FB által a szezon alatt tett javaslatok áttekintése, 
megvalósulásuk értékelése 

2. A Dream Team óvásához kapcsolódó történések áttekintése, 
mérlegelése 

3. A Felügyelő Bizottsághoz érkező megkeresések áttekintése 
4. Egyebek 

 
Szavazás: egyhangú, 3 igen 

 
  
 
 
 
 



 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Az FB által a szezon alatt tett javaslatok áttekintése, megvalósulásuk 
értékelése 

 
Az FB áttekintette a korábban tett javaslatainak megvalósulását és az 
alábbiakat fogalmazta meg: 

 
Határozat 2021/7: 
Az FB ismételten javasolja az elnökségnek a cash flow terv elkészítését, 
amelyben legyen az MCSZ folyamatos finanszírozásának 
biztosításához szükséges tartalék. 
 
Szavazás: egyhangú, 3 igen 

 
Határozat 2021/8: 
Az FB ismételten kéri, hogy az Elnökség készítsen egy táblázatot, 
melyben a bázisévre tervezett és a tényleges megvalósult tételeket 
összehasonlítja. 
 
Szavazás: egyhangú, 3 igen 

 
 

2. A Dream Team óvásához kapcsolódó történések áttekintése, 
mérlegelése 

 
A FB áttekintette a történteket, és az alábbi határozatot hozta: 

 
Határozat 2021/9 
Az FB kéri az Elnökséget, hogy listázza azokat a joghelyeket a 
szövetségi szabályzatokban, ahol az összeférhetetlenség előfordulhat és 
kérjen jogi szakvéleményt azok értelmezésével kapcsolatban. 
 
Szavazás: egyhangú, 3 igen 

 
N. ZS. Elnapolja az ülést 2021.09.24., péntek 13:30-ra. 
Pénteken 13:30-kor folytatódik az ülés. 



 

 

 
3. A Felügyelő Bizottsághoz érkező megkeresések áttekintése 

 
a) Kiss Zsolt által írott levelek 

A levelek értelmezésével kapcsolatban N.ZS. szavazást rendel el. FB 
megkeresésnek tekinthetők-e a K. Zs. által az Elnökségnek a 
szeptember 2-i elnökségi üléshez kapcsolódóan írt levelek? 
 

Szavazás: 0 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
 
Határozat 2021/10 
Nem tekinthetők FB megkeresésnek a Kiss Zsolt által az Elnökségnek 
a szeptember 2-i elnökségi üléshez kapcsolódóan írt levelek. 

 
 

A fenti határozaton kívül az FB megvitatta K.ZS. felvetéseit és az alábbi 
határozatot hozta. 

 
Határozat 2021/11 
Megkérjük az MCSz Elnökségét, hogy tekintse át a nyilvánosságra 
hozatali kötelezettségeit (pl. jegyzőkönyvek, haátorazatok, elnökségi 
ülések előszkészítő anyagai, elnökségi ülésen kívüli döntések) és 
amennyiben hiányosságot talál, kérjük azok pótlását.  

 
Szavazás: egyhangú, 3 igen 

 
b) Mihályi Petra levele 

Az FB átbeszélte Petra FB-nek címzett levelét. NZS szavazásra tette fel 
az alábbi kérdést:  
Az FB hatáskörébe tartozik Mihályi Petra beadványának elbírálása? 
 
Szavazás: egyhangú, 3 nem 
 
Határozat 2021/12 
Nem az FB hatáskörébe tartozik Mihályi Petra beadványának 
elbírálása. 

 



 

 

 
c) Palancsa Zoltán felvetése (2021.06.07.) 

Az FB továbbra is várja a választ az Elnökségnek korábban feltett 
(2021.06.22.), az alábbiakban megismételt kérdésre. 
 
,,A Felügyelő Bizottság (FB) Palancsa Zoltán (PZ) kérését vizsgálva 
nem talált a honlapon idevonatkozó szabályt, illetve dokumentumot. 
Kérésünkre PZ rendelkezésünkre bocsátotta Elnök asszony levelét, 
melyben leírtak szerint a Vegyes páros szakág támogatási feltétele, 
hogy 
„Az olimpiai szám válogatottja ugyanazon naptári évben nem vehet 
részt nem olimpiai szám válogatottjaként/edzőként WCF 
Világeseményen.” 
 
Az FB kéri, hogy az Elnökség nyilatkozzon azzal kapcsolatban, 
hogy az idézett szabály hatályos-e.” 
 

4. Egyebek 
 
Egyebekről nem tárgyal az FB. 
Az ülést 14:30-kor zárja. 

 
 

Budapest, 2021. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagy Zsolt    Szurmai-Palotai Piroska 

FB elnök     FB tag 
 

 


