
Magyar Curling Szövetség 2019.06.18-i elnökségi gyűlésének jegyzőkönyve  

 JEGYZŐKÖNYV  

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2019. június 18. napján az ELTE sporttelep 

Budapest XI., Bogdánfy u. 10. / B. 3. lépcsőház 2. emeleti helységében megtartott üléséről 

Jelen vannak: 

Bukta Zsuzsanna, elnök  

Kelemen Krisztián, elnökségi tag 

Rókusfalvy András, EMC Kft ügyvezető  

Palancsa Zoltán, sportedző  

Kovács Zsuzsanna, főtitkár  

Kalmár György, elnökségi tag 

Nagy Zsolt, FB elnök 

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Kiss Bálint (érkezés: 17:20) 

Fóti Balázs, elnökségi tag (érkezés: 17:53) 

Kiss Zsolt, játékos (érkezés: 17.56) 

Czermann Kristóf, Edzői Testületvezető (érkezés: 17.56) 

 

Az elnökségi ülést 16:00-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2019. 05. 30-én az MCSZ 
honlapján, email-en 2019.05.31.-én lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság 

elnökének illetve tagjainak az értesítése is megtörtént.   

 

Bukta Zsuzsanna megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 4 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

Bukta Zsuzsanna felkéri Kovács Zsuzsannát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést 

elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kovács Zsuzsanna a jegyzőkönyv vezetésére. 

Kovács Zsuzsanna felkéri Nagy Zsoltot és Kalmár Györgyöt a jegyzőkönyv hitelesítésére. A 

jelenlévők elfogadják a felkérést.  

 

Bukta Zsuzsanna kéri, hogy az 2019 / 2020-as UEP pályázati kihirdetését és elbírálását vegyük fel 

napirendi pontnak. A jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadják.  

 

Kovács Zsuzsanna jelzi, hogy az 5. napirendi pont bővítésre került az IFI vegyes – páros és országos 

bajnokság beszámolójával. A jelenlévők elfogadják.  

 

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett javaslatokkal.  

 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az aktuális kérdésekről 
Előadó: Kovács Zsuzsanna  

2. Beszámoló a 2018-2019. évi DAP felhasználásáról, az ezzel kapcsolatosan elért eredményekről. 

Előadó: Kovács Zsuzsanna 
3. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2018/2019 évi költségvetés felhasználásáról és az elért 

eredményekről. 

Előadó: Palancsa Dorottya  

http://www.curling.hu/14098/
http://www.curling.hu/14085-2/
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/Besz%C3%A1mol%C3%B3-a-kerekessz%C3%A9kes-szak%C3%A1g-2018-as-teljes%C3%ADtm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/K%C3%B6lts%C3%A9gterv-2018_v%C3%A9gleges.xls
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4. Tájékoztató a magyar vegyes-páros VB szerepléséről és tapasztalataikról. 

Előadó: Palancsa Zoltán 
5. Tájékoztató a 2019. évi Curling Országos Egyéni és Csapat Bajnokságról, IFI Vegyes-Páros, IFI 

Országos Csapat Bajnokság verseny lebonyolításának tapasztalatairól. 

Előadó: Kiss Bálint 
6. Javaslat a 2019-2020. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére. 

Előadó: Kiss Bálint 

7. 2018-2019. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista versenyrendszer 

értékelése (ranglista, összetett versenydíjalap) 
Előadó: Kiss Bálint  

8. Javaslat a 2019-2020. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerre. 

Előadó: Kiss Bálint  
9. Beszámoló a 2018/2019 szezon céges rendezvények tapasztalatairól, eredményeiről. 

Előadó: Kiss Bálint  

10. Beszámoló a Curling College program tapasztalatairól. 
Előadó: Kiss Bálint 

11. Beszámoló a 2018/2019 szezon nyílt nap tapasztalatairól. 

Előadó: Kiss Bálint  

12. Javaslat az MCSZ 2019-2020. évi versenyszezon versenynaptárára. 
Előadó: Kiss Bálint  

13. A 2019. évi küldöttgyűlés értékelése, az ezzel kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése. 

Előadó: Bukta Zsuzsanna  
14.  Egyebek 

15. 2019 / 2020 Utánpótlás Edzői Programra javaslat  

Előadó: Bukta Zsuzsanna 

 
 

1. napirendi pont  

 
 Hozzászólások, kérdések: 

Bukta Zsuzsanna - iroda: városligeti fasornál, Kecskés Péter ajánlotta helyszín. Afgán 

szövetség: WCF egyeztetni kell. Főtitkári pozícióra: Bukta Zsuzsanna: Bizonyára már ismert, 

de el kell mondani, hogy Kovács Zsuzsanna felmondott, s én a felmondást elfogadtam. 

Köszönjük munkáját, a rendezvények szervezését, sajnálom, de nem működött személy szerint 

közöttünk a közös munka.  

Bukta Zsuzsannának már vannak jelöltjei a pozícióra. 

Dencső Blanka: Ki kezeli a nemzetközi versenyek ügyintézéseit?  

Átmenetileg Bukta Zsuzsanna. 

2. napirendi pont 

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a 2018 / 2019 –es DAP beszámolót. Bukta 

Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan 

elfogadtak.  

33  / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

3. napirendi pont  

Dencső Blanka: a beszámoló nem elég alapos. 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/vb-besz%C3%A1mol%C3%B3-vp-v%C3%A1logatott-2019.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/2019.-%C3%A9vi-Egy%C3%A9ni_Ifi-OCSB_Ifi-VP_OCSB-n%C5%91i-f%C3%A9rfi-%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/2019.-%C3%A9vi-Egy%C3%A9ni_Ifi-OCSB_Ifi-VP_OCSB-n%C5%91i-f%C3%A9rfi-%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
http://www.curling.hu/14078/
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/%C3%96sszetett-versenyd%C3%ADjalap-2018-2019.xlsx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-EVENT-kiad%C3%A1sok-_-bev%C3%A9telek.xlsx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/college-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/Ny%C3%ADlt-nap-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/Versenynapt%C3%A1r-2019-2020_elfogad%C3%A1sra-javasolt.xls
http://www.curling.hu/14101/
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Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a 2018 / 2019 –es kerekesszékes 

beszámolót. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség 

egyhangúan elfogadtak.  

34  / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

Kiss Bálint érkezés  

4. napirendi pont  

Palancsa Zoltán három email-t kapott a VP VB beszámolójával kapcsolatban.  

Deák György észrevételei kapcsán, reflektálás Palancsa Zoltántól: nem válaszolta meg, 

evidenciákat és feltételezéseket írt Deák György. 

Palancsa Zoltán: a beszámoló szerinte tartalmaz minden fontos információt.  Levélben kérték a 

következő idényre az UTE felkészülési programját. Az Országos Bajnokság felkészülési 

programját nem szándékozik megosztani. Ha megnyerik a Bajnokságot, majd a VB 

kvalifikációját, annak a felkészülési terét természetesen i nyilvánossá teszik.  

Bukta Zsuzsanna: érdekes Világbajnokság volt.  

Palancsa Zoltán:  

• Speciális az új lebonyolítás, idén bekerültek egy olyan csoportba ahol Svájc volt erős, 

könnyedén abszolvált alapszakasz. Japán három nehéz mérkőzést játszott az alapszakaszban. Más 

volt a felkészülés a 16 között.  

• Sokszor jön a kérdés „a világ ment el mellettünk?  

• 2013-ban és 2015-ben a top nemzetekből nem a legerősebb játékosok indultak, azokat a 

játékosokat küldték el, akik az alapbázist képviselték. Most erős a mezőny az olimpia miatt. 

• Technikai képzést magasabbra kell emelni.  

Dencső Blanka: egész SZTT összeült tegnap (2019.06.17) elemezték a vegyes-páros szakágat (mi 

adottság, mi feltétel, mi hátrány és előny, az edző hiányát, a technikai felkészültség hiányát stb.) 

jó lenne, ha ezeknek a pótlására lenne szerep a költségvetésben.  

Palancsa Zoltán: régóta beszélnek az edzőhiányról. Jó lenne egy folyamatosan nemzetközi edző 

által irányított felkészülés. Olyan, akit egy kétszeres világbajnok páros is elfogad.  

Dencső Blanka: Teljes junior és felnőtt vegyes – páros szakágnak kellene nemzetközi edző. Négy 

erős magyar vegyes-páros van, tehát van benne potenciál. Olimpiai kvóta megszerzése mindenki 

érdeke.  

A szövetségnek el kell készítenie egy sablont – elvárásokkal, ami alapján a válogatott edzők 

elkészítik a versenyek beszámolóit (ezáltal hosszú évek múlva is vissza lehet majd nyúlni és 

hasznos infót kapni)  

Ez nem kritikai megjegyzés a válogatottakat felkészítő edzők felé, hanem építőjellegű 

megjegyzés.  

Dencső Blanka javasolja, hogy ne fogadják el a beszámolót.  
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Palancsa Zoltán úgy gondolja, hogy minden fontos információ benne van. Statisztikákat nem kell 

neki készíteni. Ez egy szakmai beszámoló. Ha az elnökség kitalál mást, akkor más lesz a 

beszámoló. Jelenleg nem kívánja kiegészíteni egyéb információval.  

Kalmár György: adtunk-e meg szempontokat? Nem.. Mik azok a kérdések amik okvetlenül 

hiányoznak? Ha nem mondtam kereteket, nem kérhetünk elvárásokat.  

Határozati javaslat: Az elnökség elfogadja a 2019 évi Vegyes-páros Világbajnokság beszámolót. 

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség elfogad.  

Beszámoló elfogadása: Bukta Zsuzsanna Kalmár György  

Nem: Dencső Blanka  

Tartózkodás: Kelemen Krisztián  

35   / 2019 (VI. 18) számú határozatában elfogadja 

5. napirendi pont:  

Bukta Zsuzsanna javaslata:  

Sokfelől hallottam a bajnokság alatt, hogy a négy egymás utáni hétvége nagyon megterhelő. 

Tudván, hogy szűkösek a lehetőségek, ezt jó lenne elkerülni és legalább egy pihenő hétvégét 

biztosítani. 

2. A dupla round robin világosan felrajzolja az erőviszonyokat, ezek után szerintem nincs szükség 

egyetlen egyenes kieséses elődöntőre. Játszhatja a döntőt az alapszakasz 1-2, a bronzmérkőzést a 

3-4. helyezett. 

Kiss Bálint reflektálása:  

1. A 2019-2020. évi elfogadásra javasolt versenynaptár tervezet ezt tartalmazza. Az első hétvégét 

követően van egy hét pihenő, majd 3 hétvége jön még. Az azért hozzátartozik, hogy amikor 

jobban el volt húzva, akkor pedig az volt a kérés, hogy rövidebb és intenzívebb legyen. A jó 

állóképesség és fizikai/mentális felkészültség a curlingben is fontos. 

 

2. Dupla RR után a page eltörlését javasoltam, mert az már sok. Azt viszont nem támogatom, 

hogy valaki rájátszás mérkőzés nélkül döntőt játszhasson. Egy rájátszás mérkőzésnek mindig más 

a hangulata, formaidőzítés stb... 

Fóti Balázs érkezés.  

Dencső Blanka: az SZTT elfogadja Kiss Bálint javaslatát a versenynaptárra.  

Bukta Zsuzsanna: egyértelmű, hogy nem a két legjobb csapat jutott a döntőbe.  

Kiss Zsolt, Czermann Kristóf érkezés.   

Dencső Blanka: azt kell tartanunk, ami a nemzetközi szinten is van. Erre kell felkészítenünk a 

csapatokat.  

Nagy Zsolt: egységesíteni kellene a szakágakat.  
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Kiss Zsolt:  

• nem jó a négy hétvége ebben a formában való kettébontása: egy hétvége vegyes-páros 

verseny közte, így 5 hétvége folyamatos versenyzés.  

• Probléma, hogy három fővel is befogadjuk a csapatokat. A csapat fele nem ér rá. 

Versenyszervezési vagy mentalitás problémák vannak?  

Kalmár György: nem lehet minden szempontot figyelembe venni.  

Bukta Zsuzsanna: junior bajnokság: lehetne újra „a” és „b” liga az IFI csapat országos 

bajnokságon. Lehetne a „B’ Ligán pontot (FELVI – továbbtanulás) osztani a csapatoknak.  

Szabály szerint nem lehet, „A” Ligában lehet felvételi pontot osztani.  

Palancsa Zoltán: évek óta jár elnökségi ülésekre, értékelünk egy OB-t, majd továbblépünk, nem 

történik változás. Soha nem változik semmi.  

Kiss Zsolt: beszélünk róla, de nem történik semmi.  

Rókusfalvy András: ezek a gyerekek nem azért járnak edzésre mert szeretik a curlinget. Nem 

folytatják a juniorok a pontszerzés után.  

Czermann Kristóf: nincsenek felvevő edzők és egyesületek. Így nehéz.  

Kiss Bálint: ifi ob-n tehetséges játékosok indulnak, most mit kezdjünk azzal, ha nem akarják 

folytatni?  

Kiss Zsolt: belső motivációval nem tudunk mit kezdeni.  

Kiss Bálint: Félévük van az edzőknek a játékosokkal. Motiválni kell őket, segíteni őket.  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a versenyszervezési beszámolót. Bukta 

Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan 

elfogadtak.  

36  / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

6. napirendi pont:  

Dencső Blanka: jó felkészülést kívánunk. bízunk bennetek.  

Rókusfalvy András:  

• lelkesedés óriási. 

• felkészülési terv leadva a szövetségnek.  

• Első cél: külföldi versenyekkel megismerkedni, ismeretlen jégen gyakorlatszerzés. 

• Állóképességeket növelés, kevés idő van.  

• Cél: legjobb 8 közé jutás. Álomcél: a legjobb négy közé jutás.  

Dencső Blanka: az SZTT-nek nem tisztje megmondani, hogy milyen versenyekre kell menni. De 

szívesen adnak tanácsokat, munkamegosztást stb.  

Palancsa Zoltán: Hamvas Villő – Micheller Dorottya alaptag beépítése.  
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Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a 2019 évi Európa Bajnokság induló 

keretét. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség 

egyhangúan elfogadtak.  

37 / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

7. napirendi pont  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a 2018-2019. verseny évad ranglista 

végeredményét és a ranglista versenyrendszer értékelését. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a 

fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.  

 38 / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

8. napirendi pont  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a 2019-2020. verseny évad egyéni és 

csapatranglista versenyrendszerét. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati 

javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.  

39  / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

9. napirendi pont  

Kiss Bálint: Jelenleg a bejövő rendezvényekkel foglalkozunk csak. Érdemes lenne pénteki napokat 

lefoglalni pályán, frekventált idő és van benne potenciál. 

Több rendezvény jött be mint tavaly, de volt ami elveszett mert nincs szabad hely.  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a 2018/2019 szezon céges 

rendezvények tapasztalatairól, eredményeiről. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti 

határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.  
 

 40 / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

10. napirendi pont  

Czermann Kristóf: ifi országos bajnokság előtt, nagyon megtelítődött az időpont. 

Dencső Blanka: college programnak nem az a célja, hogy ott készüljenek ifik.  

Kiss Bálint: nem 25-26 edző van, hanem csak 4-5. Erőforráshiány van.  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámoló a Curling College program 

tapasztalatairól. Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség 

egyhangúan elfogadtak.  

      41 / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

11. napirendi pont  

Kiss Bálint: tavaly jóval nagyobb volt a jelentkezési hullám, betudható az olimpiának. Sok helyen 

volt hirdetve az esemény. 10-15 jelenlévő így sem mondhatni rossznak.  

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/MCSZ-2019-2020.-%C3%A9vi-ranglista-verseny-ki%C3%ADr%C3%A1sa-v%C3%A9gleges.docx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/college-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx
http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/college-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx
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Jövőre nem biztos, hogy szükséges lesz 4 nyílt nap alkalom.  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a nyílt napokról. Bukta 

Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan 

elfogadtak.  

     42 / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

12. napirendi pont  

Dencső Blanka: az SZTT véleménye be van építve.  

Rókusfalvy András részéről rendben van a versenynaptár.  

Rókusfalvy András kérése: időrend hamarabb elkészítése.  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja az MCSZ 2019/2020 versenynaptárát. 

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan 

elfogadtak.  

 43 / 2019 (VI. 18) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

13. napirendi pont 

Szóbeli beszámoló:  

2019. május 9. – előkészítésékben voltak problémák: alapszabály fel volt téve időben, de a 

módosítási javaslatok nem voltak érthető formában elérhetőek.  

A beterjesztett szervezetmódosítási, egy szervezet kialakítására tett javaslatot a közgyűlés nem 

fogadott el.   

Elnökségben időpont egyeztetési problémák vannak.  

14. napirendi pont alatt az Egyebek szerepelnek, s ebben Sárdi Péter levelét az elnökségi ülésen 

nem mutattuk, nem olvastuk fel – így a jegyzőkönyvben nem szerepel.  

Bukta Zsuzsa által javasolt, az elnökségi ülésen felvett napirendi pont:  

Bukta Zsuzsanna elnök javasolja, hogy 2019 első félévet pályáztatás nélkül fizessük ki azoknak az 

edzőknek, akik tevékenykedtek a junior csapatok és az instruktori feladatok körül. Ez megegyezik 

az eddig támogatott edzőkkel. Az érintett edzőket pontosan szükséges tájékoztatni a kifizetés 

várható menetéről. Ezt követően augusztusban kerüljön kiírásra a pályázat a 2019. szeptember-

2020. március közötti időszakra. Ebben már lehet érvényesíteni a felmerült módosítási javaslatokat 

is. 

A kialakult helyzetre nincs tökéletes megoldás, de ez talán a legkevésbé problémás, az pedig most 

fontos lenne, hogy az érintettek tudják, mire számíthatnak. Bukta Zsuzsanna  megjegyezte, hogy 

január, február hónapra a szövetség nem figyelt a lejárt szerződések okán   az UEP edzők 

bérkeretét rendezni, s erre majd módot kell találni a második félévben. 

 

Czermann Kristóf: tavalyi edzők közül senki nem jelezte, hogy idén ne szeretne UEP edző lenni. 

Besnicz Peter, Szarvas Gábor jelezték, hogy szeretnének idén pályázni. 

http://www.curling.hu/curling/wp-content/uploads/2019/06/college-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s-2018-2019.xlsx
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Fóti Balázs: A szövetségnek van-e már szerződése az EMMI-vel és a pénz folyósítása megtörtént-

e? 

Bukta Zsuzsanna: Nincs még aláírt szerződés és a pénz nem érkezett meg. 

Fóti Balázs: Amíg nincs aláírt szerződés nem lehet felelősen ígéretet tenni kifizetésre. 

Kiss Zsolt: mi a garancia, hogy ki leszünk fizetve? 

Fóti Balázs: Meg kell vizsgálni milyen egyéb forrásból lehet kifizetni az edzőket, ha nem érkezik 

meg a támogatás. 

Bukta Zsuzsanna: Nem áll rendelkezésre egyéb forrásunk erre. 

Fóti Balázs: Szerződés és egyéb forrás hiányában felelősen csak ugyanarról lehet tájékoztatni az 

edzőket, amiről az EMMI tájékoztatást adott a szövetségnek, tehát kizárólag a támogatás és 

mértékének megítéléséről. Kifizetésről és annak időpontjáról nem, mert nincs róla információ. 

Az elnökség megegyezett abban, hogy csak azt kommunikáljuk az edzők felé, amiről az EMMI 

tájékoztatta a szövetséget, mást nem ígérünk. A napirendi pont nem került elfogadásra. 

Gerevich Sportösztöndíj: 

Kalmár György felvetette, hogy június 4. –én az EMMI levelet írt a Gerevich ösztöndíj 

aktualizálására. Eddig nem történt semmi, s a leadási határidő július 1. Rendezni kellen, sürgősen, 

mert lemaradunk. 

Fóti Balázs: amit Miklai Henriett és Sándor Nikolett javasolt a februári elnökségi ülésen az 

bekerült a II. félév pályázatába?  

Kiss Bálint: nem.  

Bukta Zsuzsanna: ez kerüljön módosításra.  

 

19:05 kor zárt az elnökségi ülés.  

 

Kmf. 

 ....................................  ...................................   ....................................  

    Kovács Zsuzsanna             Nagy Zsolt        Kalmár György 

   Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 

 

 


