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I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 

 
1/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 

A Magyar Curling Szövetség elnökének a küldöttgyűlés megválasztotta Pomázi Gyulát  

2022. május 31-ig.  

 
2/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 

A Magyar Curling Szövetség alelnökének a küldöttgyűlés megválasztotta Fóti Balázst 2022. 

május 31-ig. 

 

3/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 
A Magyar Curling Szövetség elnökségi tagjának a küldöttgyűlés megválasztotta Dencső 

Blankát 2022. május 31-ig. 

 

4/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 
A Magyar Curling Szövetség elnökségi tagjának a küldöttgyűlés megválasztotta Deák 

Györgyöt 2022. május 31-ig. 

 

5/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 
A Magyar Curling Szövetség elnökségi tagjának a küldöttgyűlés megválasztotta Palancsa 

Zoltánt 2022. május 31-ig. 

 

6/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 

Az elnök önállóan járhat el. Az alelnök, az elnök akadályoztatása esetén önállóan járhat el. 
Bármely két elnökségi tag, beleértve az alelnököt is együttes aláírása szükséges az aláírási 

joghoz. 

 

7/2020. (I.21.) évi küldöttgyűlési határozatában egyhangúlag elfogadja 
A Magyar Curling Szövetség hivatalos címe a 1112 Budapest, Kamaraerdei út 12-14. 

 

1/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolóját a 2019. 
évi tevékenységekről. 

 

2/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a FB jelentést a MCSZ 2019. évi tevékenységéről. 
 

3/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a beszámolót az MCSZ 2019. évi gazdálkodásáról. 

 

4/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a közhasznúsági jelentést. 

 

5/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot az MCSZ 2020. évi költségvetésére. 
 

6/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2020. évi szakmai tervet Pomázi Gyula 

kiegészítésével. 
 

7/2020. (VII.30.) évi küldöttgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy az MCSZ 2021. évi tagdíja 3000 Ft-ra csökken a 

korábbi 30 000 Ft-ról. 
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II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

 
1/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a 2019. évi Vegyes Csapat VB szerepléséről. 
 

2/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót az ifjúsági válogatott csapatok felkészüléséről és világbajnoki szereplésükről.  

 
3/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési 

tapasztalatairól.  

 

4/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
a beszámolót a 2019. évi Felnőtt női és férfi Európa-bajnokság tapasztalatairól. 

 

5/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a tájékoztatót a 2020. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. 
 

6/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2020. évi közgyűlés időpontját. 

 
7/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót az edzői testület 2019. II. félévben végzett tevékenységéről és javaslatát a 

testület 2020. évi teendőire. 

 
8/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a 2020. évi közgyűlés napirendi pontjait. 

 

9/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a szövetség éves beszámolóját.  
 

10/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a 2019. évi Curling Vegyes-csapat Bajnokságról, lebonyolításának 

tapasztalatairól. 
 

11/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a sportszakmai tanács munkájáról és javaslatát a tanács 2020. évi teendőire. 

 
12/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a 2020. évi doppingellenes feladattervet. 

 

13/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. 
 

14/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a javaslatot a 2020. évi felnőtt vegyes-páros válogatott keretére. 

 
15/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a 2020. évi Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) tapasztalatairól. 

 

16/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
a beszámolót a kerekesszékes szakág 2019. évi munkájáról és a Kerekesszékes 

Világbajnokságról, valamit a javaslatot a következő szezon programjára. 
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17/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a siket szakág 2019. évi munkájáról és a javaslatot a következő szezon 

programjára. 
 

18/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a 2020. évi Junior ’A’ csoportos világbajnokság (WJCC) tapasztalatairól. 

 
19/2020 (II. 28.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadja  

Dencső Blankát WCF delegáltnak. 

 
20/2020 (II. 28.) számú határozatában egyhangúlag nem fogadja el  

Szarvas Gábor kérelmét. 

 

1/2020 (III.15.) számú határozatában egyhangúlag úgy döntött, hogy  

a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet miatt, a kormány döntésével összhangban, 
határozatlan időre minden MCSZ által rendezendő verseny törlésre kerül. 

 

1/2020 (III.21.) számú határozatában 3 igennel és 2 tartózkodással elfogadja  

a 2019. évi határozatok jegyzékét és a 2020. évi elnökségi üléstervet. 
 

1/2020 (IV. 19.) számú határozatában 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással 

elfogadja  

a 2019. évi szakmai beszámolót. 
 

2/2020 (IV. 19.) számú határozatában 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással 

elfogadja  

a 2020. évi szakmai tervet.  
 

1/2020 (V. 25.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadja  

a 2020. évi OCSB A liga őszi lebonyolítását. 

 
1/2020 (V. 27.) számú határozatában 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással 

elfogadja  

a 2020. évi Vegyes-csapat VB utazó keretet: Szurmai-Palotai Piroska, Ézsöl Gábor, dr. 

Halász Csilla, Fóti Balázs 
 

1/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a beszámolót a 2019-2020. évi DAP felhasználásáról, az ezzel kapcsolatosan elért 

eredményekről. 
 

 2/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
 a 2020. évi küldöttgyűlés időpontját. 
 
 3/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
 a beszámolót a kerekesszékes szakág 2019/2020 évi költségvetés felhasználásáról és az 

elért eredményekről. 

 
 4/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
 a 2019-2020. verseny évad ranglista végeredményeket. 

 
 5/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
 a beszámolót a 2019/2020. évi szezon céges rendezvények tapasztalatairól, 

eredményeiről. 
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 6/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

  a beszámolót a 2019/2020. évi Curling College program tapasztalatairól. 

 
 7/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
 a beszámolót a 2019/2020. évi Iskolai program tapasztalatairól. 

 
 8/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

  a Gerevich Aladár pályázat nyerteseit. 

 
 9/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
 a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diáksport Egyesületének felvételét. 
 

 10/2020 (VI. 19.) számú határozatában 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadja 

  a vegyes páros kvalifikációs rendszer módosítását és annak a közgyűlés elé terjesztését.  

 
1/2020 (VI. 29.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

elfogadja  

a 2020/2021. évi versenynaptárat. 

 

1/2020 (VII. 15.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
visszahívja Bukta Zsuzsannát, mint MOB tag és helyette Pomázi Gyulát delegálja állandó 

tagnak. 

 

1/2020 (VIII. 03.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta  

a Win-win Sportclub tagfelvételi kérelmét. 

 

1/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
az MCSz Doppingszabályzatát. 

 

2/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

az MCSz Szervezeti és Működési szabályzatát. 
 

3/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a WCF magyar nyelvű szabálykönyvet. 

 

4/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
a Gerevich Aladár Sportösztöndíj kiírását. 

 

5/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

az MCSz 2020-2021. évi ranglista verseny kiírását. 
 

6/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

az MCSz Igazolási és Átigazolási szabályzatát a 4. számú melléklet kivételével. 

 
7/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a felülvizsgált támogatási rendszert. 

 

8/2020 (IX.02.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

az MCSz 2020-2021. évi DAP felhasználási tervét. 
 

1/2020 (IX. 03.) számú határozatában 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással  

elfogadta a Rolling Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 
1/2020 (IX. 17.) számú határozatában 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással  

elfogadja a 2020. évi versenyszabályzatot 
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1/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a javaslatot a 2021. évi elnökségi üléstervére. 

 
2/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a javaslatot a 2021. évi költségvetési tervre, ami majd a közgyűlés elé kerül. 

 

3/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  
a beszámolót a 2020. évi sportágfejlesztési és szponzorációs programjáról. 

 

4/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja  

a WCF szabálykönyv magyar nyelvű verzióját és a Versenyszabályzat módosítását. 

  

 

 

III. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 

 
2020/1 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

és megerősíti az OCSB „B” liga nevezése kapcsán január 6.-án tett alábbi megállapításait: 
A Versenyszabályzatot összhangba kell hozni a WCF curling szabálykönyvvel. 

Hazai szabályozást igényel, hogy mi minősül kvalifikációs versenynek. Pontosítani kell, 

hogy mi mit jelent és az egyes ligákban ki indulhat. Az MCSZ Versenybírói Testülete (VT) 

feltétel nélkül, vagy változtatott feltétellel vonhassa össze a női és a férfi versenyt, a 

kerekesszékesek pedig képezzenek kivételt. Készüljön óvási és fellebbezési szabályzat, 
ami egyértelműen meghatározza, hogy egy óvás, vagy fellebbezés esetén milyen jogai 

vannak a kezdeményezőnek és mi az egyes testületek feladata, hatásköre, eljárási 

ügyrendje. 

 
2020/2 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2019. évi jelentést. 

 

2020/3 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 
, hogy az MCSZ 2020. évi pénzügyi (költségvetési) tervének elfogadását elnapolja 

 

2020/4 számú határozatában egyhangúlag nem fogadja el 

az MCSZ 2020. évi pénzügyi (költségvetési) tervét a sportágat érintő változások miatt 

nem fogadja el. 
 

2020/5 számú határozatában egyhangúlag javasolja 

, hogy az Elnökség a tervezettnél későbbi időpontra hirdesse meg a Közgyűlést. 

 
2020/6 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2020. évi FB üléstervet 

 

 


