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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2021. február 1. napján a pandémiás 

helyzet miatt online, Microsoft Teamsen keresztül megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök - 15:18-kor csatlakozik 

Fóti Balázs, alelnök  

Palancsa Zoltán, elnökségi tag  

Deák György – 15:54-kor távozik 

Dencső Blanka, elnökségi tag - 16:15 csatlakozik 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 

Mihályi Petra, főtitkár 

Kiss Bálint, sportigazgató 

Palancsa Dorottya, kerekesszékes szakágvezető 

Belleli Lajos, Szakmai Tanácsadó Testület tagja 

Rókusfalvy András, Kamaraerdei Curling Club üzemeltetési igazgatója 
 

 

Az elnökségi ülést 15:15-kor Fóti Balázs megnyitja. Az elnökségi ülés 2021.01.16-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 annak megnyitásakor három elnökségi tag jelen 

van, így az elnökség határozatképes. 

 

Fóti Balázs felkéri Mihályi Petrát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja.   Az 

elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Mihályi Petrát a jegyzőkönyv vezetésére. Fóti Balázst 

elfogadják levezető elnöknek. 
 

Mihályi Petra felkéri Palancsa Zoltánt és Kiss Bálintot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőket. 
 

Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendipontokkal 

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.  
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Napirendi pontok: 

 
1. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. 

Előadó: Mihályi Petra, Kiss Bálint 
 
Az ülés előtt megküldésre került írásos beszámolót Mihályi Petra néhány pontnál szóban 
kiegészíti. Jelzi, hogy a Magyar Jégkorong Szövetséggel az első kapcsolatfelvétel megtörtént, 
és az egyeztetésen várhatóan részt vesz majd az MJSZ főtitkára, Sipos Levente, szervezési- 
és marketing igazgatója, Balogh Edina és Kovács Zoltán, az utánpótlás program vezetője. Az 
EMMI-től érkezett támogatási kiértesítések alapján a szövetség a 2021-es évre a 
kerekesszékes szakág számára 3 millió Ft-tal, Olimpiai felkészülés- és versenysport 
támogatás címszóval pedig 5 millió Ft-tal, tehát összesen 8 millió Ft-tal többet kapott, mint 
az előző évben. 
 
Kiss Bálint jelzi, hogy a Győri ETO HC-val történt egyeztetés a későbbi pontoknál bővebben 
is kifejésre kerül. 
 

 

2. Beszámoló az MCSZ 2020. évi projekt munkájáról. Javaslat a Projektvezetők 2021. évi 

teendőire. 

Előadó: Fóti Balázs, Kiss Bálint 

 

A napirendi pont kapcsán Fóti Balázs és Kiss Bálint főként a tagegyesületek, igazolt versenyzők 

létszámának növelését egészíti ki a megküldött írásos beszámolóhoz képest. A győri, 

tagbelépésről szóló egyeztetés kapcsán szó esik létesítményfejlesztésről is. Elmondják, hogy 

Győrben volna lehetőség egy csík húzására a sátras hokipálya mögött. Ez viszonylag alacsony 

költségvetésből megoldható lenne, hiszen a már meglévő hűtőrendszer elbírja ezt is. Az anyagi 

fedezet megszerzéséhez a győri helyszíni egyeztetésen megbeszéltek alapján Fóti Balázs azt 

javasolja, hogy a MOB támogatásával az MCSZ és a Győri ETO HC közösen forduljon az EMMI-

hez. Rókusfaslvy András felajánlja, hogy amennyiben az MCSZ szerint szükséges, amint a 

projekt a megfelelő stádiumba ér, szívesen véleményezi majd az összeállított anyagot műszaki, 

üzemeltetési szempontból. Fóti Balázs ennek nyomán felkéri Rókusfalvy Andrást 

véleményezésre. 

 

Belleli Lajos hozzáfűzi a napirendi ponthoz, hogy a jövőben célszerű lenne határidőt fűzni a 

feladatokhoz. Ezt Pomázi Gyula megerősíti.  

 

Pomázi Gyula hozzáteszi, hogy ő maga is egyeztetéseket folytat létesítményfejlesztés kapcsán 

Szekszárdon, amelynek okán hamarosan helyszíni egyeztetés esedékes a szekszárdi 

jégcsarnokban, az időpont egyeztetés alatt. 

 

3. MCSZ 2020. évi határozati jegyzékének elfogadása. 

Előadó: Mihályi Petra 
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A határozati jegyzék előzetesen megtekintésre került az Elnökség tagjai által. Mihályi Petra 

felveti, hogy a – még az előző főttkár, Müller Anna által - összeállított jegyzékben használt 

számozás, amely szerint minden dátummal elölről kezdődik a határozatok számozása, helyes-

e. Az elnökség egyetért abban, hogy ez így helyes és a továbbiakban is így használható. 

 

Az elnökség az 1/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSZ 2020. évi 

határozati jegyzékét. 

 

4. Tájékoztató a 2021. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. 

Előadó: Kiss Bálint 

 

 

Kiss Bálint sportigazgató elmondja, hogy a kiemelt versenyek előkészületei a megszokott 

ütemben haladnak, minden rendben zajlik. Szóban is megerősíti az Elnökség felé a versenyek 

időpontját, amelyek az előzetesen megküldött tájékoztatóban is szerepelnek. Emellett kiemeli 

a járványmegelőzési intézkedések fontosságát is. 

 

5. Javaslat a 2021. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és előterjesztéseinek 

megbeszélése. 

Előadó: Pomázi Gyula 

 

Pomázi Gyula MCSZ Elnök javasolja, hogy a szövetség éves közgyűlése 2021. április 12-e, hétfő 

17:00-ra legyen meghirdetve. Amennyibben nincs megfelelő szavazati arány, úgy a következő 

időpont 2021. április 12-e, hétfő, 18:00 legyen. Javasolt helyszín: II. János Pál Pápa tér, Magyar 

Szellemi Tulajdon Hivatala, Tanácsterem. Napirendi pontok: az alapszabály által előírt 

napirendi pontok. 

 

Az elnökség az 2/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúan elfogadja az MCSZ 2021. évi 

közgyűlésének időpontját és tervezett napirendjét. 

 

6. Beszámoló az MCSZ 2020. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2021. évi feladattervről. 

Előadó: Kiss Bálint 

 

Kiss Bálint beszámol róla, hogy a MACS közreműködésével a szezon elején lett volna 

doppingellenes tájékoztató, amely a pandémiás helyzet miatt végül elmaradt. Kiemeli, hogy a 

vírus okozta akadályok ellenére a doppingellenes tevékenység elősegítése érdekében a 

dopping szabályzat aktualizálásában sikerült előre lépni. Hozzátette azt is, hogy az Utánpótlás 

Edzőprogramban résztvevő edzők számára az EMMI-s támogatás feltételeként szerepel 

legalább egy dopping konferencián való részvétel, vagy a WADA online anyaga alapján online 

teszt kitöltése, amely meg is történt. 
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2021-re a Magyar Curling Szövetség ismét beadta pályázatát a MACS felé doppingellenes 

felvilágosító előadásra, ennek kiértékelését várjuk. A sportigazgatónak és az UEP edzőknek a 

2021-es évben is kötelező egy doppingellenes előadáson részt venni. 

 

Az elnökség a 3/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az MCSZ 2020. évi 

doppingellenes tevékenységéről szóló beszámolót és a 2021. évi feladattervet. 

 

7. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2020. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon 

programjára. 

Előadó: Palancsa Dorottya 

 

Az előzetesen leadott beszámolóhoz Palancsa Dorottya kerekesszékes szakágvezető az írásos 

beszámoló elkészítése óta meghozott nemzetközi döntések fényében kiegészítést tesz. Jelzi, 

hogy a szakág számára a 2026-os paralimpiai szereplés van kitűzve, amely csapatban egyre 

nehezebbé válik, hiszen a Paralimpián résztvevő csapatok létszámát 10-ről 8-ra csökkentették. 

Mindeközben 2026-ban már a kerekesszékeseknél is szerepel a vegyes páros a paralimpiai 

programban, így felmerült, hogy erre a szakágra kellene helyezni a fő fókuszt. 

 

Az elnökség egyetért abban, hogy jelenleg tartani kell az eredeti tervet, a kérdést viszont a 

következő olimpiai/paralimpiai ciklus elején érdemes újra tárgyalni. Egyúttal kérik a 

szakágvezetőt, hogy a pontos célkitűzések kerüljenek bele a beszámolóba.  

 

Az elnökség az 4/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a kerekesszékes 

szagág 2020. évi beszámolóját és a 2021. évi programját. 

 

8. Beszámoló az edzői testület 2020. II. félévben végzett tevékenységéről, javaslat a testület 

2021. évi teendőire. 

Előadó: Kiss Bálint 

 

Kiss Bálint arról tájékoztatja az Elnökséget, hogy a 2020-as Utánpótlás Edzői Program az 

elvárásoknak megfelelően alakult. A COVID19 okozta leállást ezen a területen is sikerült 

megfelelően kihasználnia az edzői testületnek. 2020 második félévében ennek megfelelően 

frissítésre került az instruktor képzés anyaga. Jelzi, hogy a képzés a vírus miatt elmaradt, a 

Hunguest-MOB pályázat, amelyet 2020-ra egyébként elnyert az MCSZ, 2021-ben újbóli kiírásra 

kerül. Ezt ismételten be kell adni, mivel a növekvő számú vidéki bázisok fejlesztéséhez 

elengedhetetlen az instruktor képzés, amelynek a helyszíne a pályázat által biztosított lenne. 

Felhívja az Elnökség figyelmét arra, hogy a 2021. évi programban az ülés előtt a tagság számára 

is elérhetővé tett pontok kivitelezhetősége az idei évben is függ a járványhelyzet alakulásától. 

 

Az Elnökség részéről felmerül, hogy a korábbi gyakorlathoz hasonlóan szükség lenne új 

személy kijelölésére az edzői testület élére, hogy ez a szerepkör ne a sportigazgatót terhelje, 

egyelőre azonban nincs konkrétum ennek kapcsán. 
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Az elnökség az 5/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja az edzői testület 

2020. évi beszámolóját és a 2021. évi programját. 

 

 

9. Tájékoztató a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2020. évi 

tevékenységéről. 

Előadó: Fóti Balázs, Kiss Bálint 

 

 

A megjelölt vázlatpontok kapcsán Palancsa Zoltán jelzi, hogy véleménye szerint nem elég 

részletes az előzetesen benyújtott anyag. Fóti Balázs javasolja, hogy azokat a napirendi 

pontokat, amelyek nem szavazásra bocsátandó beszámolók, elegendő legyen 

vázlatpontokban leadni előzetesen, hiszen szóban amúgy is kifejtésre kerülnek, a tényleges 

beszámolót pedig majd a közgyűlés elé szükséges terjeszteni. Emellett Az elnökség 

megegyezik abban, hogy az ilyen jellegű napirendi pontokat tájékoztatóként jelölje meg az 

MCSZ.  Az Elnökség továbbá egyetért abban, hogy szükséges egy munkacsoport létrehozása, 

amely meghatározza a beszámolók formáját, tartalmi követelményeit. 

 

Rókusfalvy András az utolsó vázlatpont kapcsán megjegyzi, hogy ugyan a bajnokságok 

résztvevői létszáma nő, az edzéseken résztvevők száma ennek ellenére csökken. A jelenlévők 

egyet értenek abban, hogy a tendenciát meg kellene fordítani. Dencső Blanka javasolja, hogy 

a kommunikációs stratégia kialakítása után ennek kapcsán is legyen majd a játékosok felé 

kérdőív kiküldve. 

 

 

10. Maros TE Tagfelvételi kérelem elbírálása. 

 

Kiss Bálint elmondja, hogy a Maros TE-nél megtörtént az alapszabály módosítás, amely után 

tagszervezetként felvehető az egyesület, ehhez pedig a szükséges dokumentumokat is 

hiánytalanul megküldték, így kéri az elnökséget, hogy szavazzon az egyesület tagfelvételi 

kérelméről. elhangzik, hogy ezt követően az MCSZ segítségével megindulhat curling program 

a makói jégpályán. 

 

 

Az elnökség az 6/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a makói Maros 

Télisport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

11. Győri ETO HC Tagfelvételi kérelem elbírálása. 

 

 

A korábbi pontoknál kifejtett indokok alapján Fóti Balázs szavazásra szólítja fel az elnökséget 

a Győri ETO HC tagfelvételi kérelme alapján. 
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Az elnökség az 7/2020 (VI. 19.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a Győri ETO HC 

tagfelvételi kérelmét. 

 

 

12. Beszámoló a sportszakmai tanács munkájáról és javaslat a tanács 2021. évi teendőire. 

Előadó: Dencső Blanka 

 

Dencső Blanka kitért arra, hogy a Szakmai Tanácsadó testület munkájára is hatással volt a 

vírushelyzet, így egyetlen kivétellel az egyeztetések online, e-mailen keresztül zajlottak. Az 

SZTT a 2020-as évben több szövetségi projektben is közreműködött. Ezek közül kiemelte a 

versenyszabályzatok, támogatási rendszer és képzések aktualizálásában való közreműködést, 

valamint az MCSZ által kiírt versenyek lebonyolítási rendjének véleményezését.  

 

Az előzetesen az Elnökség rendelkezésére bocsátott dokumentumban leírtak mellett Dencső 

Blanka hozzáfűzi, hogy az Elnökség stratégiai workshopja után lehet véglegesíteni az SZTT 

2021-es programját. 

 

13. Egyebek 

 

 
 

 

Kmf. 

 

 .....................................   .....................................   ....................................  
       Mihályi Petra              Kiss Bálint  Palancsa Zoltán 
  Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


