JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2020. április 21. napján, online keretek
között, Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén.
Jelen vannak:
Pomázi Gyula, elnök
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
Kalocsay Ottó Dániel, játékos
Tatár Lőrinc, játékos
Kalmár György, játékos
Sámson István, játékos
Az elnökségi ülést 14:14-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2020.04.05-én az MCSz
honlapján és emailen lett meghirdetve. Az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság elnökének,
illetve tagjainak az értesítése megtörtént.
Pomázi Gyula megállapítja, hogy az elnökségi ülésen 5 elnökségi tag jelen van, így az elnökség
határozatképes.
Pomázi Gyula felkéri Müller Annát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. Az
elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Müller Annát a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi Gyulát
elfogadják levezető elnöknek.
Müller Anna felkéri Dencső Blankát és Fóti Balázst 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 ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.
Előadó: Müller Anna
Müller Anna beszámol a feladatokról.
A DAP program keretén belüli curling kő vásárlás kérelme le lett adva. Felügyelő Bizottság tavalyi
jegyzőkönyve felkerült a honlapra. A 2020. évi elnökségi ülésterv és a 2019. évi határozatok
jegyzéke javítva és kiegészítve lett, felkerült a honlapra. A 2020. évi beszámoló közgyűlés meg lett
hirdetve.
Az összes aktuális EMMI szerződéshez szükséges anyag rendben le lett adva. Az olimpiai szerződés
alá van írva, az utalás megérkezett. A kerekesszékes szerződés aláírásra került az utalást várjuk, az
UEP szerződésnél az EMMI válaszát várjuk.
A beadott Hunguest-MOB pályázat elfogadásra került, így szeptemberben a szövetség meg tudja
szervezni a képzéseket. Az összes elmaradásban lévő cég kifizette a számláit, nincsen tartozás. A
banknál Fóti Balázs lett hozzárendelve az elnökségtől, így már ő van bejegyezve Bukta Zsuzsanna
helyett. Megérkeztek a seprűfejek, a vámkezelés rendben lezajlott.
Pomázi Gyula elmondja, hogy egyeztetett Szabó Tünde titkárságával és május második felében
tudja fogadni a szövetség képviselőit. Arra kíváncsiak, hogy az elmaradt versenyeket, kiemelten az
olimpiai számokat hogyan tervezi a szövetség pótolni. A támogatások terén módosításokat
terveznek, a tömegsport felé közelítenek.
Az irodakérdés tekintetében nagy haladást sikerült elérni, két egyetem is (BME, SZIE) tud irodát
biztosítani a szövetségnek ingyen. Mikor újranyitnak, fel kell venni velük a kapcsolatot.

2. Az MCSZ projektek aktuális feladatainak, munkájának áttekintése.
Előadó: Müller Anna, Kiss Bálint
DAP támogatáson belüli kőszett megrendelés
Jelenleg a WCF készítő elő a szerződést, illetve ellenőrzi az ajánlatot.
Pomázi Gyula érdeklődik, hogy a szállítási költségről mit lehet tudni, növekedett-e. Müller Anna
elmondja, hogy márciusban jött meg az ajánlat, azóta nem változtattak rajta.
A debreceni kőszett szerződést fel kell mondani, a debreceni kövek visszaszállításáról és az MCSZ
kövek Debrecenből történő hazaszállításáról gondoskodni kell.
UEP program felülbírálása
Kiss Bálint elmondja, hogy az UEP edzők felé kiment egy tájékoztatás, hogyan és milyen feladatokat
tudnak elvégezni, ahhoz, hogy az UEP program feltételeit teljesíteni tudják. Ezt ő koordinálja.
Képzések aktualizálása
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A Hunguest-MOB pályázat kedvező elbírálása után vált aktuálissá. Kiss Bálint beszámol róla, hogy
külön projektet nyitott a BC-re, feladatokat létrehozta, prioritási sorrendet ismertette. A munka
április közepén indul, főleg UEP edzők segítségével.
Palancsa Zoltán megjegyzi, hogy beszélt Rókusfalvy Andrással, aki szívesen részt vesz ebben a
munkában, meg is küldte a nála lévő anyagokat Kiss Bálintnak.
Szabályzatok aktualizálása
Öt fős munkacsoporttal elindult. Kiss Bálint koordinálja. BC projektet és to do listát nyitott rá,
szükséges dokumentumokat elérhetővé tette. Ezzel párhuzamosan Dencső Blanka óvási, Müller
Anna pedig dopping szabályzattal foglalkozik.
Svéd-magyar program
Programvezetőnek önkéntes alapon fel lett kérve Kovács Zsuzsanna, aki a feladatot elvállalta.
Aktualizálva lett a program.
Szezonértékelő
2017/2018-as szezonértékelőhöz hasonlóan, idén is készül egy anyag. Müller Anna és Kiss Bálint
koordinálja. Kecskés Bettina lett felkérve ennek elkészítésére, a tartalmat és szöveget a szövetség
szolgáltatja.
Fóti Balázs megjegyzi, hogy a mostani értékelőnek 2 évről kellene szólnia, utána minden évben
szükség van egy ilyen értékelőre, aminek a pénzügyi adatokat is szükséges tartalmaznia. Dencső
Blanka egyetért, hogy ez fontos az átláthatóság miatt, mire költi a szövetség arányosan a
támogatásokat.
A liga őszi kialakítása
Kiss Bálint elmondja, hogy a2019/2020-as szezonban elmaradt OB közül a női és férfi OCSB A liga
a kritikus, mert EB-re kvalifikál. Vártunk a WCF állásfoglalására, hogy hogyan tervezi például a VP
VB-t. Az őszi VCS VB-nek és az EB-nek sincs hivatalos időpontja, számolásunk alapján nagyjából
ugyanabban az időpontban lesz, mint tavaly. Valamennyi szempontot figyelembe véve Kiss Bálint
+ 2 SZTT tag ezeket összefoglalja és javaslatokat állít fel. Majd a teljes SZTT-n is véleményezi Ezt
követően lehet bevonni azt, akit még szükséges, illetve ezt követően tud dönteni az Elnökség a
végleges lebonyolításról.
Palancsa Zoltán megkérdezi, hogy mikor tud az elnökség állást foglalni és tájékoztatást adni?
Kiss Bálint elkezdi az egyeztetést a naptártervezéshez.
Pomázi Gyula azt gondolja, hogy május első hetében ki kéne küldeni egy tájékoztatást, hogy hol
tart a curling ma a járványhelyzetben. Az látszik, hogy az akciócsoportok úgy terveznek, május
végén, június elején indul újra az élet. Amit valószínűleg majd várnak, hogy nyár közepétől kell egy
menetrend, amiben a sportág sajátosságaival együtt hogyan tervezi a szövetség az újraindítást.
Palancsa Zoltán szerint most kéne valamit publikálni, hogy lássa a tagság, mi történik a háttérben.
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Pomázi Gyula hangsúlyozza, hogy a pályával is kell egyeztetni, illetve pénzügyi vonzata is lesz a
helyzetnek. Május elején egyeztetni szükséges a kommunikációs folyamatról, alakuljon egy közös
gondolat, tájékoztatni kell a tagokat, hogy túl vagyunk az első sokkon és mi a következő lépés.
Dencső Blanka elmondja, hogy Basecampen létrejött egy projekt, hogy miket kéne kommunikálni.
Elkezdi előkészíteni az anyagot, hogy most mivel foglalkozik a szövetség.
Deák György egyetért Palancsa Zoltánnal, szükséges a holnapra kiküldeni egy tájékoztatót arról,
hogy mikor fog az elnökség további információt szolgáltatni.
3. Javaslat az aktuális projektek/szegmensek felelőseire
Előadó: Fóti Balázs
Az alábbi projekteket határozta meg Fóti Balázs:
▪ Sátoraljaújhely és egyéb új helyszínek beindítása (kőszett növekedés) (Fóti Balázs)
▪ Hunguest-MOB pályázat (Fóti Balázs)
▪ Svéd-magyar program (Dencső Blanka, Fóti Balázs)
▪ Belső kommunikáció fejlesztés (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)
▪ Stratégia, célok (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)
▪ Állami források, programok (Pomázi Gyula)
▪ Válogatott támogatási rendszer aktualizálása (Dencső Blanka, Palancsa Zoltán)
▪ Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka)
▪ Szabályzatok aktualizálása (Palancsa Zoltán)
▪ Rendezvények, street curling (Deák György)
▪ Curling Akadémia (Deák György, Palancsa Zoltán)
▪ Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György, Fóti Balázs)
▪ Szponzorszerzés (Deák György, Fóti Balázs)
Fóti Balázs elmondja, igyekezett végig gondolni milyen témák merültek fel, amiben ebben az évben
haladni kell. Minden elnökségi tagot besorolt. Van, ahova önálló, van, ahova párban csatolt
elnökségi tagot. Amennyiben elvállalják, az elnökségi tagok tesznek javaslatot a továbbiakról. Van,
akihez több projekt került, de súlyozva vannak.
Pomázi Gyula kéri, hogy nézzék át és mindenki nyilatkozzon, hogy megfelel-e így az elosztás. Ő
elfogadja.
Deák György megkérdezi, miért van külön a külső és belső kommunikáció.
Fóti Balázs elmondja, hogy ahogy már szóba került, a külső kommunikáció egy nagy témakör, de
akár egybe is lehet venni.
Deák György szerint együtt kell kezelni csak más határidővel, mert összefüggenek.
Dencső Blanka szerint a külső kommunikációt akkor lehet elkezdeni, ha a stratégiai tervezés
megvan már. Erre lehet építeni. Be fog tudni vonni segítő szakembert, az operatív részt a
szövetségnek kell vállalni.
Deák György javaslatára a külső kommunikáció is a projektek közé kerül.
Palancsa Zoltán tájékoztatást kér a curling akadémiával kapcsolatos tudnivalókról.
Fóti Balázs elmondja, hogy ez egy új terület. A svéd mintára jó lenne egy curling akadémiát indítani.
Iskolai tanmenet mellett, együttműködve a tanárokkal, igazgatóval. A gyerekeknek specifikus
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curling képzést kell biztosítani bizonyos torna órák helyett. Azt gondolja, Palancsa Zoltánnak van a
legtöbb tapasztalata és sok mindent hozzá tud tenni.
Dencső Blanka érdeklődik, hogy van-e már új Edzői Testületvezető Czermann Kristóf helyett.
Kiss Bálint megválaszolja, hogy még nincsen meg a megfelelő ember.
Pomázi Gyula megkérdezi, hogy egyetért-e mindenki a feladatokkal? A következő elnökségi ülésig
legkésőbb ki kell dolgozni a projektek induló lépéseit.
Az elnökség az 1/2020 (IV. 21.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja a javaslatot az
aktuális projektek/szegmensek felelőseire.

4. Bajnoki díjátadó ünnepség szervezésével kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Müller Anna
Müller Anna tájékoztatja az elnökséget, hogy a járványügyi helyzet miatt a díjátadó elmarad,
dönteni kell az ünnepség további sorsáról.
Fóti Balázs javasolja, hogy ősszel legyen megtartva, ahol az új elnök is bemutatkozik és vendéget is
lehete hívni a MOB-tól.
Az elnökség megegyezik, hogy ősszel egy „újrainduló” ünnepség lesz megrendezve egyedülálló
módon.
5. Beszámoló a 2020. évi Curling Női- és Férfi Országos Csapatbajnokságról, lebonyolításának
tapasztalatairól.
Előadó: Kiss Bálint
A napirendi pont őszre lett halasztva. Kiss Bálint az SZTT-vel közösen elkezdi a verseny
folytatásának tervezését.
6. Javaslat a 2019-2020. évi női és férfi felnőtt válogatott csapat keretére.
Előadó: Kiss Bálint
A napirendi pont őszre lett halasztva.
7. Svéd – magyar mentorprogram 2020. évi feladatai
Előadó: Fóti Balázs
Az írásbeli előterjesztés mellett Fóti Balázs beszámol pár részletről. Kovács Zsuzsanna indította el
a programot. Az elején sok ötlet, lendület volt a programban, ami aztán lelassult. A WCF
mintaprojektként határozta meg, tervük szerint más országok számára is elérhetővé akarják tenni.
Ehhez ki kell dolgozni a részleteket.
Megkeresésre Kovács Zsuzsanna vállalta a projekt egy részének ügyintézését. A szakmai és
adminisztratív feladatok megoszlanak a főtitkár, sportigazgató és elnökségi tagok között.
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