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Magyar Curling Szövetség 2018. 06.19-i elnökségi gyűlésének jegyzőkönyve  

 

 JEGYZŐKÖNYV  

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2018. június 19. napján az ELTE 

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

elnökségi ülésén. 

Jelen vannak: 

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök  

Dencső Blanka, elnökségi tag, távozás: 19:05  

Fóti Balázs, alelnök 

Kalmár György, érkezés: 18:23  

Kelemen Krisztián, elnökségi tag 

Kiss Bálint, versenybírói testületvezető  

Nagy Zsolt. érkezés: 18:02 

Palancsa Dorotttya, edzői testületvezető  

Palancsa Zoltán, érkezés: 18:13 

 

Az elnökségi ülést 18:00-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2018. 06. 06-án 

email-en és az MCSZ honlapján 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 Palancsa Dorottyát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést 

elfogadja. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Palancsa Dorottyát a jegyzőkönyv 

vezetésére. 

Bukta Zsuzsanna a jegyzőkönyv hitelesítésre Kiss Bálintot és Fóti Balázst kéri fel, akik a 

felkérést elfogadják. Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják Kiss Bálintot és Fóti Balázst 

a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Bukta Zsuzsanna megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pont 

javaslatokkal egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk, vagy indítványuk további 

napirendi témákra. 

 

Fóti Balázs javasolja napirendi pontként felvenni: „Kerekes székes szakág vezető 

megválasztása”  

 

Az elnökségi tagok egyhangúan elfogadják a megküldött napirendi témákat a beérkezett 

javaslattal.  
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Napirendi pont javaslatok: 

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről.  

Előadó: Sövegjártó Petra 

2. Beszámoló a 2017-2018. évi DAP felhasználásáról, az ezzel kapcsolatosan elért 

eredményekről. 

Előadó: Sövegjártó Petra 

3. Tájékoztató a magyar vegyes-páros VB szerepléséről és tapasztalataikról..  

Előadó: Nagy György 

4. Tájékoztató a 2018. évi Curling Országos Egyéni Bajnokságról és más kiemelt 

verseny lebonyolításának tapasztalatairól. 

Előadó: Kiss Bálint 

5. Beszámoló a WCF kongresszus előkészületeiről.  

Előadó: Bukta Zsuzsanna  

6. 2017-2018. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a ranglista 

versenyrendszer értékelése. 

Előadó: Kiss Bálint 

7. Javaslat a 2018-2019. verseny évad egyéni és csapatranglista versenyrendszerre. 

Előadó: Kiss Bálint  

8. Javaslat az MCSZ 2018-2019. évi versenyszezon versenynaptárára. 

Előadó: Kiss Bálint  

9. Javaslat a versenyszabályzat módosítására 

Előadó: Kiss Bálint 

10. Beszámoló a Curling College program tapasztalatairól.  

Előadó: Kuttner Ádám  

11. Beszámoló a nemzetközi ifi vegyes-páros projekt összeállításáról  

Előadó: Fóti Balázs  

12. Beszámoló a siket szakág munkájáról. Javaslat a következő szezon programjára. 

Előadó: Miklós Nándor  

13. Javaslat a vegyes-csapat válogatott felkészülési tervére  

Előadó: Palancsa Zoltán  

14. Javaslat a női válogatott felkészülési tervére  

Előadó: Palancsa Zoltán  
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15. Javaslat a férfi válogatott felkészülési tervére  

Előadó: Kiss Zsolt    

16. Javaslat WCF delegált férfi tagjára 

Előadó: Bukta Zsuzsanna  

17. Egyebek  

18. Kerekes székes szakág vezető megválasztása 

Előadó: Fóti Balázs 

1. napirendi pont: Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről 

Előadó: Sövegjártó Petra 

A napirendi pont az előadó hiányába el lett napolva.  

2. napirendi pont: Beszámoló a 2017-2018. évi DAP felhasználásáról, az ezzel 

kapcsolatosan elért eredményekről. Előadó: Sövegjártó Petra 

Sövegjártó Petra előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatosan kérdés nem 

merül fel.  

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Sövegjártó Petra beszámolóját a 2017-218. évi DAP felhasználásról.   

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 1/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta 

3. napirendi pont: Tájékoztató a magyar vegyes-páros VB szerepléséről és 

tapasztalataikról. Előadó: Nagy György 

Nagy György előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatosan kérdés nem merül 

fel.  

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Nagy György beszámolóját a a magyar vegyes-páros VB szerepléséről 

és tapasztalataikról  

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 2/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta 

4. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évi Curling Országos Egyéni Bajnokságról és más 

kiemelt verseny lebonyolításának tapasztalatairól. Előadó: Kiss Bálint 

Kiss Bálint előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatosan kérdés nem merül 

fel.  

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint tájékoztatóját a 2018. évi Curling Országos Egyéni 

Bajnokságról és más kiemelt verseny lebonyolításának tapasztalatairól  
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Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 3/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

5. napirendi pont: Beszámoló a WCF kongresszus előkészületeiről. Előadó: Bukta 

Zsuzsanna  

Bukta Zsuzsanna elmondja, hogy a hazai rendező feladata: 

- programok, szállítás, egyéb feladatok szervezése 

-  

- kísérő személyek számára is kellő mennyiségű program szervezése 

- 

Buda Tours felkérése megtörtént a programok szervezésére, jelentkezési lapok ki vannak 

küldve, meg kell jelölni a programokat is, valamint a plusz éjszakákat. Utólagos jelentkezésre 

is lesz lehetőség. Irodával egyeztetve rugalmas a szervezés teljes mértékben a résztvevők 

számától függetlenül.  

- Esti programok: 

 Szerda este: a MOB hívja meg egy gálavacsorára a hivatalos vendégeket és a 

szövetség egy-egy tagját. 

 csütörtök: ügyességi játékos este a Helia hotelben. Vegyes csoportoknak kvíz játék 

Magyarországról, vetítés, (jégépítés nincs teljesen lezárva. ISS céggel való tárgyalás folyik, 

azonban nagyon drága, így valószínűleg nem lesz megtartva) 

 péntek este: választható program: hajózás a Dunán, a Helia melletti hajókikötőben 

zenével, büfévacsorával  

 szombat este: bankett szervezése. A magyar sportvezetést is meghívjuk. 

1. verzió: RAM koloszeumban a színházteremben gálavacsora és experidance 

táncelőadás (őket kell megfűzni, hogy a fellépés megvalósuljon). Kapcsolatoknak 

köszönhetően az árat próbáluk lecsökkenteni. Nagy György támogatásának köszönhetően 

megoldható ez a verzió. 

2. verzió: Helia hotelben lesz megszervezve a bankett, tánctér az étteremben, néptánc 

szerű fellépés, zene, tánc. Fogyasztás és technikai feltételek biztosítása a költségek. (Saját bor 

beszállítása esetén: dugódíj 2euró/fő. Bock vagy Lajvér pincészetnek köszönhetően ez 

aktuális lehet majd. Akár együttműködés létrehozása is megtörténhet!) 

 vasárnap este: záró este, a Budafoki Závorszky pincében borkostoló, zenés műsor, 

vacsora után DJ, pinceséta. Hely lefoglalása megtörtént. Emellett parlament túra, körséta az 

épületben pohárköszöntővel egybekötve. 

Az egyeztetések folyamatosan zajlanak, a jelentkezők létszámától is függ a további szervezés 

és intézkedés. 

Welcome csomagba is elképzelhető, hogy kerül majd hivatalos bor, ha sikerül létrehozni a 

megállapodást.  

A hivatalos meghívottak és személyeket egy BMW-s kapcsolatnak és Nagy Györgynek 

köszönhetően tudják BMW-vel szállítani.  
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Emellett egy kis kiállítás létrehozása a szállodában, a magyar curling történetéről, roll-up-ok 

felszerelése a hotelben az aulában. A street curling lesz a jég helyetti verzió, ha az továbbá is 

túl drága marad. (Belleli Lajos kapcsolataival, Kerekes Olivérrel további egyeztetés a 

floorcurlingről) 

A következő állomás a július 1. jelentkezési határidő, összesítések után július közepén tudunk 

majd tovább szervezni.  

- meg kell szervezni, hogy melyik esti és egyéb programra a magyar elnökség tagjai 

közül ki fog részt venni. Jó lehetőség akár kapcsolatépítésre is.  

- 

kipótolja) 

6. napirendi pont: 2017-2018. verseny évad ranglista végeredményének elfogadása, a 

ranglista versenyrendszer értékelése. Előadó: Kiss Bálint 

Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan  

Kiss Bálint előzetesen megküldött írásos előterjesztésével kapcsolatosan kérdés nem merül 

fel.  

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja a 2017-2018. verseny évad ranglista végeredményét, a ranglista 

versenyrendszer értékelését. 

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 4/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

7. napirendi pont: Javaslat a 2018-2019. verseny évad egyéni és csapatranglista 

versenyrendszerre. Előadó: Kiss Bálint   

Az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatosan Nagy Zsolt készített egy rövid anyagot, amely a 

helyszínen kiosztásra került. Egy összehasonlító számítást készített vegyes csapatra és vegyes 

párosra bontva. Ezen számítás szerint a vegyes-páros játékosok csak fele annyi pontot kapnak 

(8 induló csapat esetén), mint a vegyes csapat játékosok (szintén 8 csapat esetén). Esetleges 

változtatásokat érdemes átgondolni, hogy pontosan mi alapján változtatunk és hogyan. Ezt a 

rendszert mindenképp meg kell változtatni, hiszen egy vegyes-páros játékos így maximálisan 

a fele pontját kaphatja meg egy esetleges csapat játékosnak, aki ugyanannyit dolgozik, mint a 

vegyes-páros játékos.  

A javaslatot az elnökség figyelembe veszi, a következő elnökségi ülésre ki kell dolgozni egy 

tervezetet. 

Palancsa Zoltán kérdése alapján a régi 8-12 fős round robin helyett 5-7 fős round robin 

alapján kell számolni a férfi országos bajnokság csapatok esetében is. 

Nagy Zsolt újabb felvetése: versenydíj alapba befolyó összegekről nincsen pontosan 

megfogalmazott kiírás, pontosítani kell a szabályzatot. A nyár folyamán foglalkozni kell vele, 

a végleges verzióról pedig BC-n is lehet akár szavazni . Ezen rendszerek és javaslatok 

elkészítése augusztus 10-ig elkészül. A 7. napirendi pontról most nem lesz szavazás. Egy 

újabb, módosított javaslat készül az adott határidőben. 
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A 3.2c pontban a kiírás téves, rosszul van megfogalmazva. Nagy Zsolt javasolt egy 

változtatást írásban, amelyet szintén meg kell fontolni, ezt is át kell gondolni és bele kell írni a 

változtatásokat. Egy harmadik verzió létrehozása az adott határidőig.   

8. napirendi pont: Javaslat az MCSZ 2018-2019. évi versenyszezon versenynaptárára. 

Előadó: Kiss Bálint  

A 2018/2019 évi versenynaptárra való javaslat, Kiss Bálint elkészítette, egyetlen kérdés 

merült fel: Vegyes-páros B liga és UTE kupa ütközne. Két verzió lett kidolgozva, azonban 

egyik sem igazán elfogadott, így megmarad az a verzió, hogy a B liga maradjon az október 

első hétvégéjén, az UTE kupa pedig keressen helyet a fennmaradt időpontok között. Az A liga 

nevezését pedig előre kell hozni. Ezzel a végleges verzió elfogadásra került. 

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Kiss Bálint javaslatát a 2018-2019. versenyszezon versenynaptárára.  

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 5/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

9. napirendi pont: Javaslat a versenyszabályzat módosítására.  

Előadó: Kiss Bálint 

Kiss Bálint elmondja, hogy Sövegjártó Petra észrevétele belekerült, írásos verzió fel lett rakva 

BC-re. Nagy Zsolt észrevétele a versenyrendszerre nézve az, hogy a junior kvalifikáció a 

világbajnokságra ugyanolyan erős, mint az olimpiai felnőtt kvalifikáció. Tehát miért nem 

egységes a dolog, mi az oka az eltérésnek. Ennek ellenére a versenyszabályzat javaslata 

megmarad, az elnökség elfogadta a javaslatot. 

Határozati javaslat: 

 Az elnökség elfogadja Kiss Bálint javaslatát a Versenyszabályzat módosítására.  

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 6/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 
 

10. napirendi pont: Beszámoló a Curling College program tapasztalatairól.  

Előadó: Kuttner Ádám  

A napirendi pont technikai okok miatt elmarad. A jelenlévők egyetértenek abban, hogy 

Kuttner Ádám június 30-ig küldjön írásos beszámolót.  

11. napirendi pont: Beszámoló a nemzetközi ifi vegyes-páros projekt összeállításáról 

Előadó: Fóti Balázs  

Két javaslat érkezett: 

1. levesszük a napirendi pontokról 

2. átadásra kerül a napirendi pont 

A második verzió került megvalósításra, így Fóti Balázs átadta a projektet Dencső Blanka 

számára.  
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Nemzetközi ifi vegyes páros verseny megrendezésével kapcsolatban Palancsa Zoltán 

észrevétele szerint érdemes lenne a WCF felé esetleg elküldeni egy kérést, hogy milyen 

feltételek alapján kéne megszervezni egy ilyen versenyt, azonban jobb színben lennénk 

feltüntetve, ha saját magunk állnánk elő egy tervvel. 

 

12. napirendi pont: Beszámoló a siket szakág munkájáról. Javaslat a következő szezon 

programjára. Előadó: Miklós Nándor  

 

A napirendi pont technikai okok miatt elmarad. A jelenlévők egyetértenek abban, hogy 

Miklós Nándor június 30-ig küldjön írásos beszámolót. 

 

13. napirendi pont: Javaslat a vegyes-csapat válogatott felkészülési tervére. Előadó:  

Palancsa Zoltán 

 

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Palancsa Zoltán javaslatát a vegyes-csapat válogatott felkészülési 

tervét úgy, hogy az UTE Kupa helyett külföldön fognak edzőtáborozni a sportolók.   

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 7/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

 

14. napirendi pont: Javaslat a női válogatott felkészülési tervére. Előadó: Palancsa Zoltán  

 

A pálya új díjazása az egyetlen változás, elég komoly mértékben megnöveli a költségvetést, 

de az edzés mennyisége nem fog változni. A női válogatott a januárban megrendezésre kerülő 

Berni versenyre is nevezett, amely jó felkészülési lehetőség a vb-re egy esetleges kijutás 

esetén.  

 

A minisztériumnál a szövetség tervez további támogatást egyeztetni, amire szükség lenne egy 

esetleges vb kvalifikációhoz.  

 

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Palancsa Zoltán javaslatát a női válogatott felkészülési tervére.   

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 8/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta.  

 

15. napirendi pont: Javaslat a férfi válogatott felkészülési tervére Előadó: Kiss Zsolt  

A férfi válogatott csak írásban nyilatkozott a felkészüléséről, azonban nem tettek bele a 

programba költségvetést, illetve forrás felsorolást. Ezért a forrásokat mindenképp fel kell, 

hogy sorolják, így egy kiegészítést el kell küldeniük. A forrásokkal kapcsolatban egy levél 

érkezett Kiss Zsolttól, amiben nem megnevezett 4 nagy szponzort segítségét említette meg. 
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Az elnökség elfogadta a felkészülési tervet azzal a kitétellel, hogy tájékoztatást kérnek a 

konkrétumokról, amint született döntés. 

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Kiss Zsolt javaslatát a férfi válogatott felkészülési tervére.   

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 9/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

 

16. napirendi pont: Javaslat WCF delegált férfi tagjára Előadó: Bukta Zsuzsanna  

Deák Gyuri, Nagy György, Fóti Balázs került szóba, mint WCF férfi delegált, Bukta 

Zsuzsanna végül Nagy Györgyöt javasolta, szerinte ő a legalkalmasabb a világszövetségben 

való eddigi tevékenysége és egyéb tapasztalati alapján. Az elnökség elfogadta a javaslatot. 

Gyurival tisztázni kell a szövetségnek, hogy milyen határidővel vállalja el a delegált pozíciót. 

A javaslat hivatalosan visszavonásig lesz érvényes a felterjesztés alapján.  

Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Nagy Györgyöt a WCF delegált férfi tagjának.  

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 10/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

 

17. napirendi pont: Egyebek  

Vegyes-páros olimpiai kvalifikációra javaslat Palancsa Zoltántól már régebb óta érkezett. A 

javaslat átgondolásához meg kell várni, hogy a következő évi olimpiára van-e létszám emelés 

a vegyes-páros szakágban, valamint, hogy a kongresszuson ez a létszám növelés 

megszavazásra kerül-e.  

A javaslat anno továbbításra került, erre is egy határidőt kell létrehozni, hogy a javaslatot 

kezelje a sportszakmai tanácsadó testület. Javaslat alapján Dencső Blanka irányítása alatt 

Palancsa Zoltán, Nagy György, Kiss Zsolt és Sárdi Péter hozzon döntést a javaslatra 

legkésőbb szeptember 30-ig.  

Az EFOTT fesztiválra a szövetség megpróbálta a civil szervezetként való jelentkezést, amit a 

szövetség a 185.000-es költség miatt elutasított, azonban a Campus fesztiválra is érkezett egy 

próbálkozás, így erre kell javaslatot keresni. 

Sövegjártó Petra, a szövetség főtitkára augusztus 1-vel felmondott, így erre a helyzetre 

megoldást kell keresni az elnökségnek. 

18. napirendi pont: Kerekes székes szakág vezető megválasztása Előadó: Fóti Balázs 

Patonai Ágnes és Szarvas Mónika után egy adminisztratív személyre van szükség, ezt 

Palancsa Dorottya egyeztetések után elvállalta, az elnökségi tagok elfogadták a felterjesztést. 
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Határozati javaslat: 

Az elnökség elfogadja Palancsa Dorottyát a kerekes székes szakág vezetőjének.  

Bukta Zsuzsanna szavazásra tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökségi tagok 

elfogadtak. 

Az elnökség 11/2018 (VI.19.) számú határozatában egyhangúan elfogadta. 

 

 

Kmf.  

 

 

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

Palancsa Dorottya Kiss Bálint   Fóti Balázs 

Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 
 


