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A Magyar Sí Szövetség súlyos válsághelyzetben van. Jelen állapotában a szervezet 
alkalmatlan a törvényes működésre. Azonnali beavatkozásra van szükség minden 
lehetséges fórumon. Meg kell szabadítani a szövetséget Kaszó Klára, az RTL Klub 
főjogászának fogságából, és helyre kell állítani az alapszabályszerű, törvényes 
működést. 
 
Az ügyben a Magyar Sí Szövetség megválasztott elnöke sajtótájékoztatót is tart, ahova tisztelettel 
meghívjuk Önöket. 
 
A sajtótájékoztatót tartja: Bajai András a Sí Szövetség megválasztott elnöke 
A sajtótájékoztató időpontja: 2018. február 22. (csütörtök), 11.00 óra 
Helyszín: A Magyar Sí Szövetség irodája előtt (ahonnan a szövetség elnökét kizárták), 1137 
Budapest, Radnóti Miklós utca 29. 
További információ: dr. Vámos Attila, a Magyar Sí Szövetség ügyvezető elnöke 
Telefon: 06 209 434 678 
 
Előzmények: 
 
 A 2017. május 29-i közgyűlésen lemondott Kálomista Gábor korábbi elnök. 
 A 2017. július 13-án elnöknek választott Megyesy Jenő 2017. november 15-én szintén 

lemondott elnöki pozíciójáról. 
 A 2017. november 20-i közgyűlésen elnöknek választott Bajai András három hónap alatt újabb 

szabálytalanságokkal, törvénysértésekkel szembesült. A Magyar Sí Szövetség törvényes 
működésének ellenőrzését, a szervezet jogszerű működésének felügyeletét így nem tudja 
ellátni, ezért a sajtó nyilvánosságához fordul. 

 
A probléma gyökere Kaszó Klára és a fiktív egyesületek: 
 
A Magyar Sí Szövetséget valójában egyetlen személy, dr. Kaszó Klára, azt RTL főjogásza irányítja. 
Nincs olyan pozíció a szövetségben, melyet nem Kaszó Klára kiválasztottja töltene be, beleértve Bajai 
Andrást, a szövetség megválasztott elnökét is. Kaszó Klára mindezt annak ellenére tudja így alakítani, 
hogy semmilyen választott tisztséget nem tölt be a Magyar Sí Szövetségben. 
 
A  Magyar Sí Szövetség közgyűlésében ugyanis jelentős többségben vannak olyan sportszervezetek, 
amelyeknél valódi munka nem zajlik, legfeljebb egy-egy versenyzőt indítanak egy szezonban a 
szavazati joguk megtartásáért. Az ilyen szervezetek nevében a sítársadalom számára ismeretlen 
meghatalmazottak szavaznak a közgyűlésben, akik feltehetően valamilyen módon kötődnek Kaszó 
Klárához. A szavaztok számát ha egybevetjük a tényleges versenyzők számával kiderül, hogy a 
szavazatok tekintetében akár 8-szorosan felülreprezentáltak az olyan egyesületek, ahol valódi 
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munka nem folyik. Ezt az állapotot haladéktalanul meg kell szüntetni, hogy az alább részletezett 
szabálytalanságok felszámolhatóak legyenek, és helyre állhasson a törvényes működés. 
 
 
A szabálytalan, törvénytelen működés (nem kimerítő felsorolás): 
 
 Bajai András elnököt és a szintén 2017. november 20-án megválasztott elnökséget, illetve a 

Felügyelő Bizottság tagjait a mai napig nem jelentette be a szövetség a Fővárosi Törvényszéken, 
így többek közt nem rendelkezhet az elnök a szövetség bankszámlája felett sem. 

 
 A szövetség alkalmazottai Kapitány Ildikó főtitkár utasítására egyszerűen kizárták az elnököt a 

szövetség irodájából, így semmiféle dokumentációhoz jelenleg nem fér hozzá. 
 

 Kapitány Ildikó főtitkár egy hamis „elnökségi határozattal” igyekszik – súlyosan alapszabály és 
törvényellenesen – megvonni az „elnök önálló rendelkezési jogát”. Egy olyan elnökségi ülésre 
hivatkozik, amely meg sem történt, illetve az  elnök meghívást rá biztosan nem kapott. Részlet a 
meg sem született 13/2018-as elnökségi határozatból: „Az Elnökség a mai nappal úgy határoz, 
hogy Bajai András elnök önálló rendelkezési jogát felfüggeszti. Minden egyes tevékenysége előtt 
köteles döntésért az Elnökséghez fordulni. Az Elnökség továbbá a mai napon úgy dönt, hogy 
további utasításig a szövetség e-mail levelezési rendszere és szervere fölötti rendelkezési jogot is 
magához vonja”. 

 
 Az elmúlt három hónap leforgása alatt az iroda munkatársai a főtitkár utasítására minden lényegi  

információtól igyekeztek elzárni a szövetség elnökét. Az elnök információ- illetve bárminemű 
adatszolgáltatási igényére jellemzően válasz sem érkezett, de érdemi lépés sohasem történt. A 
törvényes működés így nem ellenőrizhető, nem biztosítható. 

 
 A 2017. november 20-i közgyűlés a nyilvánosság korlátozása céljából egy határozatában 

megszüntette ugyan a szövetség közhasznú státuszát, azonban ez az alapszabályi változás sem 
került bejegyzésre. Viszont a szövetség már a nyilvánosság látszatára sem próbál ügyelni, az 
elnökségi üléseket nem hirdetik meg, ahogy a három hónappal ezelőtti közgyűlés jegyzőkönyve, 
határozatai sem hozzáférhetőek a mai napig sem. 

 
 A szövetség alapszabálya nem került összhangba Ptk. elvárásaival, melynek határideje 2017. 

március 15. volt, így működése az egyéb meglévő alapszabályi jogszabályellenességek 
bizonyítása nélkül is törvénytelen. 

 
 A 2017. május 15-re meghirdetett közgyűléshez kiküldött mérlegadatok közel 160 millió 

forintnyi eltérés tartalmaznak a végül 2017. május 29-i  közgyűléshez csatolt mérlegadatokhoz 
képest, ami nyilvánvaló könyvelési anomáliákra utal, vagy annál sokkal többre. A tagság, de a 
megválasztott elnök sem kapott azóta sem magyarázatot a probléma okaira. 
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 A szövetség elnöksége folyamatosan úgy hoz írásban határozatokat, hogy az írásbeli szavazás 
intézményének alapszabályi feltételei nem adottak. A közhasznú szerevezetkről szóló törvény 
ugyanis részletes szabályokat tartalmaz a távszavazás használatának feltételeiről, amelyeket 
szövetség saját alapszabályán nem vezetett át és nem is alkalmazza azokat. Ebből a szempontból 
a szövetség minden írásban hozott határozata, így működésének jelentős hányada, 
jogszabályellenes. 

 
 Az elnökség a határozatait „készen kapja”, érdemi vitára sosincs lehetőség. Feltételezhetően 

ezeket a dokumentumokat is Kaszó Klára készíti, ahogy a kommunikációs anyagok is feltehetően 
szinte minden esetben tőle származnak. Sok esetben Kaszó Klára szerzői munkásságára 
bizonyítékok is vannak, de a főtitkár is beismerte már ezt a körülményt. 

 
 A megválasztott elnök a gazdálkodás terén súlyos szabálytalanságokra, törvénytelen működésre 

utaló jelenségekkel találkozott, azonban ezek kivizsgálására esélye sincs a főtitkár 
együttműködésének hiányában. 
 

 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a sajtó nyilvánosságának biztosításával járuljanak hozzá ennek a 
fenntarthatatlan helyzetnek a megszűntetéséhez, hogy a sísportért továbbra is tenni akarók végre 
békében, demkoratikus keretek között folytathassák munkájukat. 
 
Köszönettel, 
 
 
Bajai András 
Magyar Sí Szövetség 
megválasztott elnök 
 
Budapest, 2018. február 21. 
 


