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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2020. november 20. napján, online 

keretek között, Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Fóti Balázs, alelnök  

Palancsa Zoltán, elnökségi tag  

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Müller Anna, főtitkár  

Kiss Bálint, sportigazgató 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnöke 

Mihályi Petra 
 

 

Az elnökségi ülést 15:09-kor Fóti Balázs megnyitja. Az elnökségi ülés 2020.11.02-án az MCSz 

honlapján és emailen lett meghirdetve. Az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének, 

illetve tagjainak az értesítése megtörtént. 

 

Fóti Balázs megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 4 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

Fóti Balázs felkéri Müller Annát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Fóti Balázs 

elfogadják levezető elnöknek. 
 

Müller Anna felkéri Dencső Blankát és Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőket. 
 

Fóti Balázs megkérdezi a jelenlévőket, hogy a megküldött napirendi pontokkal egyetértenek-e, 

illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra.  

 

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett 

javaslatokkal együtt és két új napirendi pontot vesznek fel az ülésre.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. 

Előadó: Müller Anna 

 

Müller Anna beszámol a feladatokról. 
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- Testnevelési Egyetem tavalyihoz hasonló megkeresése, curling oktatás 

- Kerekes Olivér Sátoraljaújhelyre vitte a régi köveket, ígéretet tett eszközlista összeállításra 

- Dorko termékek meg lettek rendelve, az érintettek megkapták 

- megérkezett a számlára az EMMI-től a felzárkóztatási 5 millió Ft 

- Az előző elnökségi ülésen megszavazott csapattámogatásokat egy csapat kivétellel 

mindenki felhasználta eddig. (10* 280 000 Ft) 

- kerekesszékes költségterv módosításra mindig várunk 

 

2. Javaslat a 2021. évi elnökségi üléstervére. 

Előadó: Müller Anna 

  

Fóti Balázs javasolja, hogy az elnökség szavazzon a tervről.  

 

Az elnökség az 1/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a javaslatot 

a 2021. évi elnökségi üléstervére. 

 

3. Javaslat a 2021. évi költségvetési tervre 

Előadó: Müller Anna, Kiss Bálint, Fóti Balázs 

 

Fóti Balázs elmondja, hogy nehezebb egy szövetség jövő évi tervét előkészíteni, mert a 

támogatások összegét nem lehet előre tudni, de jó ha van egy költségvetés ami mentén lehet 

haladni. A közgyűlés szavazza majd meg ezt, ami jövőre korábbi időpontban lenne 

megtartva. A könyvelési anyagokból és a szövetség támogatási szabályozásából indul ki a 

költségvetés tervezet, hasonló támogatási összeggel számolva, mint tavaly. 

Palancsa Zoltán a jövő évi olimpiai kvalifikáció miatti esetleges plusz költés iránt érdeklődik. 

Fóti Balázs elmondja, hogy vannak tartalék sorok ilyen esetekre, amiket erre lehet 

csoportosítani. Továbbá elnöki feladatnak tartja a plusz forrás keresését.  

Nagy Zsolt a pályabérleti díj kapcsán érdeklődik, hogy miért magasabb. Müller Anna és Fóti 

Balázs elmondja, hogy ezek a reális számok, tavaly alul lett kalkulálva az összeg, már az idei 

kifizetések alapján lett a jövő évi terv előkészítve/aktualizálva. 

Ez csak egy előterjesztés elfogadása, amit majd az elnökség a közgyűlés elé terjeszt 

szavazásra.  

 

Az elnökség a 2/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a javaslatot a 

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

 

4. Az MCSZ 2020. évi projektjeinek és azok aktuális feladatainak, munkájának áttekintése. 

 

▪ Sátoraljaújhely és egyéb új helyszínek beindítása (kőszett növekedés) (Fóti Balázs) -  

A kövek a pályán vannak, egy egyesület belépett, de a járványhelyzeti korlátozások miatt 

programokat még nem lehetett szervezni idén, ez jövő évre csúszik.  Két helyi fő is 

jelentkezett, aki insturktor képzésen venne majd részt. 
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▪ Hunguest-MOB pályázat (Fóti Balázs) – A vírus miatt jövőre lehet majd felhasználni az 

elnyert összeget.  

 

▪ Svéd-magyar program (Dencső Blanka, Fóti Balázs) – A vírus miatt tolódik.  

 

▪ Belső kommunikáció fejlesztés (Dencső Blanka, Pomázi Gyula) – A megbeszélések 

elmaradtak megbetegedések miatt. Dencső Blanka a december 7-i héten tud leadni egy 

javaslatot a témával kapcsolatban. 

 

▪ Stratégia, célok (Dencső Blanka, Pomázi Gyula) - 

Deák György szerint a következő év is inkább a túlélésről fog szólni, személyesen kellene a 

találkozót megszervezni, inkább már tavasszal. 

Palancsa Zoltán és Fóti Balázs egyetértenek abban, hogy a következő olimpiai ciklusra kellene 

stratégiai célt meghatározni. 

Dencső Blanka felhívja rá a figyelmet, hogy a jelenlegi elnökségnek még nincsen stratégiai 

terve, át kellene nézni, hogy még mindig a juniorok és a vegyes páros e a két kiemelt terület. 

Az új elnökség erről még nem beszélt.  

Az SZTT tagjai már csak a szakmai részre lesznek meghívva, egyelőre eddig nem jelezték 

részvételi szándékuk. Az elnökség egyetért abban, hogy első körben öten egyeztetnek a 

továbbiakról, mikor mindenki meggyógyult. Dencső Blanka vállalta, hogy ezt megszervezi. 

▪ Állami források, programok (Pomázi Gyula) 

▪ Válogatott támogatási rendszer aktualizálása (Dencső Blanka, Palancsa Zoltán) 

Kiss Bálint elmondja, hogy ez ősszel megtörtént és elfogadásra került. 

 

▪ Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka) - Czermann 

Kristóffal ült össze Dencső Blanka az év elején és kezdték el a munkát.  Palancsa Zoltánnal 

most januárra tervezik befejezni az anyagot, amelyet decemberben összeraknak. 

 

▪ Szabályzatok aktualizálása (Palancsa Zoltán) - Óvási szabályzatot nézi át jelenleg Sárdi Péter. 

A WCF szabálykönyv magyar verziója most kerül majd elfogadásra. A többi fontosabb 

szabályzat már elfogadásra került korábban.  

 

▪ Rendezvények, street curling (Deák György) 

▪ Curling Akadémia (Deák György, Palancsa Zoltán) - Tavasszal lehet majd a vírus után 

továbblépni.  

 

▪ Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György, Fóti Balázs) 

▪ Szponzorszerzés (Deák György, Fóti Balázs) – Vírus miatt a jövő évre lett áttéve. 

 

5. Beszámoló a 2020. évi sportágfejlesztési és szponzorációs programjáról 

Előadó: Kiss Bálint 

 

Az elnökség a 3/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a beszámolót 

a 2020. évi sportágfejlesztési és szponzorációs programjáról. 
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6. Egyebek 

 

A sportdiagnosztikai projekt elindult, a cégek egyeztettek a vegyes páros válogatottakkal, egy 

ajánlatot már kapott a szövetség. Két cégtől még érkezik majd ajánlat. Seprődi Bence vállalta, hogy 

a Testnevelési Egyetemmel is egyeztet egy sportdiagnosztikai szolgáltatás esetleges lehetőségéről. 

Új projektként indul el a sportdiagnosztikai lehetőségek kialakítása, melynek felelőse Dencső Blanka 

és Fóti Balázs. 

 

 

7. Tájékoztató a kiemelt versenyek lebonyolításának tapasztalatairól. (MK, Szenior OB) 

Előadó: Kiss Bálint 

 

Magyar kupa: 

A nevezési határidőig 11 csapat jelezte részvételi szándékát. Ez a korábbi évekhez viszonyítva 

minimális csökkenést jelent, amit a vírushelyzet és a pozitív esetek száma indokol. 

A további megbetegedések elkerülése végett a Magyar Kupa teljes időintervallumában 

fokozottan figyeltünk a járványügyi óvintézkedések betartásárára. (Testhőmérséklet mérés, 

kötelező kézfertőtlenítés, zárt kapuk – mind a pályán, mind a faházban csak a cserejátékosok 

és az edzők tartózkodhattak, kövek fogantyújának a fertőtlenítése, maszk viselése a jégen kívül 

mindenhol). 

A Kupa megkezdése előtt pár nappal egy csapat jelezte visszalépési szándékát, szintén a 

fertőzés végett. 

A kupa így minimális módosítással elkezdődött, az ágrajzot (TKO rendszer miatt) nem kellett 

újra rajzolni. Kiemelési rend a versenyszabályzatnak megfelelően történt. A bírói beosztás, az 

időrend és a technikai összefoglaló is időben kiküldésre került a csapatok számára. 

A második hétvégét megelőző kijárási korlátozásra reagálva a mérkőzések időpontjai változtak, 

melyekről a tájékoztatás a csapatvezetőknek kiküldésre került. Aki igényelt munkáltatói 

igazolást a versenyzését illetően annak a Szövetség rendelkezésére bocsátotta. 

Az eredményközvetítő rendszer és a közvetítés is a kupa teljes időintervalluma alatt működött 

és folyamatosan vezetésre került. 

 

A kupa javasolt módosításai 2021-re: 

− Jégkarbantartás külön feltüntetése a versenybírói beosztásba (Itt az időrend nem teszi 

− lehetővé, mint más bajnokságokon) 

− Ágak közötti „leesések” forgatása, hogy kevesebb megismételt párharc legyen jövőre. 

− Button dobások átstruktúrálása – „szerencsefaktor” csökkentése 

 

2020. évi Szenior OB, nem került megrendezésre, mert a nevezési határidőig egy csapat jelezte 

részvételi szándékát. 

 

 

8. Szabályzatok elfogadása 

Előadó: Kiss Bálint 
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Fóti Balázs javasolja, hogy az elnökség szavazzon a szabályzatokról.  

 

Az elnökség a 4/2020 (XI. 20.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a WCF 

szabálykönyv magyar nyelvű verzióját és a Versenyszabályzat módosítását. 

 

 

Fóti Balázs az elnökségi ülést 16:24-kor lezárta. 
 

Kmf. 

 .....................................   .....................................   ....................................  
        Müller Anna           Dencső Blanka       Kiss Bálint 
   Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


