
Jegyzőkönyv

az MCSZ Felügyelőbizoüságának

2022. április 26-án,15:ü) órakor online tartott megismé telt ülé sé ről.

Jelen vannak:

- Nagy Zsolt (NZS) * FB Elnök, levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető

- Czermann Kristóf (CK) - jegyzőkönyv-hitelesí tő

- Mihályi Petra (MP) - volt Főtitkár

- Győri Ferenc - Nemzeti Sport

Az FB ülé s 15 órakor a google meet kereté n belü! megkezdődik.

Az FB ülé sen csak az FB-ből csak az elnök jelent me& de ez az ülé s megismé telt

ü lé s, í gy a jelen lé v ők számától független ü l hatá rozatké pes.

NZS javasolja, hogy ő legyen a levezető elnök é s a jegyzőkönywezető, CK pedig

(mivel rajta kí vül a Szövetsé g, illeWe a tagság ré szé ről más nincs jelen} a

hitelesí tő.

Az é rintettek a felké ré st elfogadják.

NZS megszavazza, hogy ő lesz a levezető elnök é s a jegyzőkönywezető, CK pedig

a hitelesí tő.

15.05-kor Deák György (DG) csatlakozik a FB ülé shez.

NZS elmondja, hogy az t. napirendi pont (az ápriIis 28-i Közgyűlé s szabálytalan

összehí vása) a meghí vó kiküldé sé t követően egy rendkí vüli elnöksé gi ülé s

kereté ben korrigá lásra került.

Ezé rt javasolja, hogy helyette Palancsa Zoltán (PZ) elnöksé gi tag tiltakozó levele

alapján kerüljön napirendre a 14-i elnöksé gi ülé sen április 29-re összehí vott

rendkí vüli közgyűlé s szabályszerűsé gé nek vizsgálata. NZS ismerteti PZ által

!eí rtakat.

Szavazás: 1igen



H atá roza t 2022.04.26. l t:

Napirendi pontok:

t. Az MCSZ április 29-re összehí vott rendkí vüli közgyűlé se
szabá lyszerűsé gé nek vizsgá lata.

2. Határozat az UEP vizsgálat eredmé nyé ről.
3. A 2O2l. é vi í rásbelijelenté s.
4. A Felügyelő Bizottsághoz é rkező megkeresé sek áttekinté se,
5. Egyebek

Napirendi pontok tárgyalása :

1. Az MCSZ április 29-re összehí vott rendkí vüli közgyűlé se
szabályszerűsé gé nek vizsgá lata.
A rendkí vüli közgyűlé s összehí vása a t4-i rendkí vüli elnöksé gi ülé s
napirendjé n nem szerepelt. Azt a napirend elfogadásánál egé szí tetté k ki a

,,Felügyelő bizottság működőké pessé ge" ponttal. Ezen a ponton belül
hoztak határozatot a rendkí vüli közgyűlé s összehí vásáról. PZ ezzel
kapcsolatban tiltakozoff Pomázi elnök ú rnál (Elnök Úr).

NZS javasolja, hogy az FB ké rje fel Elnök urat, hogy a PZ levelé ben leí rt
sza bá lyel lenesen meghozott határozatokat töröljé k.
Szavazás: l igen

Hatá roza t 2022.04.26, I t:

Az FB felké ri Elnök urat, hogy a PZ levelé ben leí rt áBrilis 14.

szabályellenesen meghozott határozatokat törölié k.

2. Határozat az UEP vizsgálat eredmé nyé ről.
A vizsgálat során kiderült, hogy az EMMl Támogatói Okiratban foglaltakat
több helyen sú lyosan megsé rtetté k. A problé mák ré szletes kifejté sé t NZS

meg fogja küldeni Elnök Úrnak de a7 é rthetősé g kedvé é rt röviden
összefoglalja:
- nem 7, hanem 8 edzőt alkalmaztak,
- rendszeresen számlázott alvállalkozó,
- 2 UEP edző nem edzett juniorokat.



Határozati javaslat: Elnök Űr inté zkedjen, hogy a szabályszegé sek
megszűnjenek, illetve a Szövetsé g tegyen javaslatokat ezek orvoslására 5

munkanapon belül.
Szavazás: 1igen

Határoza t 2g22.04.26.| 2z El nök Úr inté zkedjen, hogy a szabályszegé sek
megszűnjenek, illetve a Szövetsé g tegyen javaslatokat ezek oruoslására
5 munkanapon belül.

A2O2l'. é vi í rásbeli jelenté s.

Befolyásoló té nyezők merültek fel. llyen az UEP vizsgálat, illetve annak
következmé nye|. Tisztázni kell, hogy a Szövetsé get é ri-e anyagi hátrány.
A Szövetsé gnek 8 hónapja nincs főtitkára, ami veszé lyezteti a működé st é s
az Alapszabállyal ellenté tes. Pontosan augusztus eleje óta, de ezen belül
másfé l hónapig Gergő volt a főtitkár.
A Szövetsé g perben áll MP-val. NZS többször ké rte ezzel kapcsolatban
tájé koztatást, amit DGY a perre hivatkozva megtagadott. NZS az
előzmé nyekről is ké rt tájé koztatást, amit ré szben í rásban megkapott. A
Szövetsé gnek valószí nűlegfizeté si kötelezettsé ge keletkezik, ha elveszí ti a
pert. Erre vonatkozóan cé ltartalé kot kellett volna ké pezni a
beszámolóban.
A Szövetsé g tavaly nyáron a fellebbezé si (óvási) üey kapcsán vállalt egy t
mFt-os többletkötelezettsé get a tervhez ké pest.
Ezt nem a törökországl kvalifikációs versenyen való csapatindí tás szándé ka
generálta, hanem, hogy megegyezé s é s elmaradjon a per. Ezt szerepeltetni
kell a beszámolóban, hogy a tagság tisztában legyen vele, hogy mié rt
törté nt ezaz 1 mFt-os többletkifizeté s.
Kifizeté sre került 2*50 eFt MP egyik cé ge ré szé re, ami ké thavi számlaté telt
tartalmazott, de egyben lett kiszámlázva. NZS megké rdezi, hogy MP meg
tudja-e ezt erősí teni. MP: lgen
Egy másik számlát nem fizettek ki MP ré szé re. Ezé rt hí vta perbe a

Szövetsé get, mivel a jú lius vé gé n közös megegyezé snek nevezett
megállapodásban szerepelt, hogy kifizetik a jú lius vé gé ig járó összegeket.
NZS ké rdezi, hogy jól tudja-e, hogy a másik, egyé ni vállalkozói számla nem

in}került kifizeté sre. MP: lgen



4.

NZS ennek alapján javasolja, hogy az FB ne fogadja el az é ves beszámolót,

arra hivatkozva, hogy a működé s nem feIelt meg az Alapszabálynak é s az

Elnöksé g ezzel kapcsolatban nem tett inté zkedé seket. Egyú ttal javasolja,

hogy az Elnöksé g töltse be a főtitkári pozí ciót é s inté zkedjen a hibák

orvoslására. Erre az Elnöksé gnek mé g van ideje. NZS össze fogja hí vni az

FB ülé sé t egy olyan időpontra, amikor mé g el tudja fogadni az é ves

beszámolót.

Hatá roza t 2gZ2.a4.26. l 3:

Az FB nem fogadia el az é ves beszámolót, arra hivatkozva, hogy a

működé s nem felelt meg az Alapszabálynak é s az Elnöksé g ezzel

kapcsolatban nem tett inté zkedé seket. Egyú ttal javasolia, hogy az

Elnöksé gtöltse be a főtitkári pozí ciót é § inté zkedjen a hibák orvoslására.

A Felügyelő Bizottsághoz é rkező megkeresé sek áttekinté se.

Az L. pontban foglalkoztunk PZ levelé vel. Az UEP vizsgálat is megkeresé s

alapján indult.

NZS megké rdezi, hogy van-e valakinek ezzeI kapcsolatban egyé b

felveté se?

Nincs. A napirendi pontot NZS lezárja.

Egyebek

Egyebekről nem tárgya| az FB.

Az ülé st 15:20-kor NZS lezárja.

Budapest, 2022. ápri!is 26.

czermann kristóf

jegyzőkönyv-hitelesí tő

Nagy Zsolt

jegyzőkönywezető

5.


