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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2019. január 15. napján az ELTE 

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

elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

dr. Bukta Zsuzsanna, elnök 

Kovács Zsuzsanna, főtitkár 

Kalmár György, elnökségi tag 

Fóti Balázs, elnökségi tag 

Kiss Bálint, sportigazgató  

Kiss Zsolt, edző és versenyző 

Sárdi Péter, edző 

Nagy Zsolt 
 

 

Az elnökségi ülést 17:08-kor Bukta Zsuzsanna megnyitja. Az elnökségi ülés 2019.01.07.-én az 

MCSZ honlapján, email-en 2019.01.07.-én lett meghirdetve, az elnökségi tagok és a Felügyelő 

Bizottság elnökének illetve tagjainak az értesítése is megtörtént. 
 

Bukta  Zsuzsanna  megállapítja,  hogy  az  elnökségi  ülésen  3  elnökségi  tag  jelen  van,  így  

az elnökség határozatképes. 

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

elfogadja.   Az  elnökségi  tagok   egyhangúan  elfogadják   Kovács  Zsuzsanna   a  jegyzőkönyv 

vezetésére. 
 

Kovács Zsuzsanna felkéri Fóti Balázst  és  Kalmár Györgyöt   a   jegyzőkönyv   hitelesítésére.   A 

jelenlévők elfogadják. 
 

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 kérése a működéssel kapcsolatos felvetések, illetve a Csapat Országos 

bajnoksággal kapcsolatos kérdések előterjesztése.  

 

Kiss Bálint előterjeszti 17. pontnak az utazó keretet az EYOF versenyre.  

 

Az  elnökségi  tagok  egyhangúan  elfogadják  a  megküldött  napirendi  témákat  a  

beérkezett javaslatokkal.  
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Napirendi pont javaslatok: 

  

1. Beszámoló az előző elnökségi ülésen megbeszélt feladatok elvégzéséről. 

Előadó: Kovács Zsuzsanna 

2. Beszámoló a Vegyes-páros Országos Bajnokság „A” liga versenyszervezési tapasztalatairól. 

Előadó:Kiss Bálint 

3. Beszámoló az MCSZ 2018. évi Projekt munkájáról. Javaslat a Projektvezetők 2019. évi 

teendőire. 

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna 

4. Beszámoló 2018. évi ifjúsági lány és ifjúsági fiú válogatott csapat „B” Világbajnokság 

szerepléséről, tapasztalataikról. 

Előadó: Nagy Gyöngyi, Szarvas Gábor 

5. Beszámoló a 2018. évi Felnőtt női és férfii Európa-bajnokság tapasztalatairól. 

Előadó: Palancsa Zoltán, Kiss Zsolt 

6. Javaslat a 2019 évi sportágfejlesztési és szponzorációs tervére. 

Előadó: Fóti Balázs, Kelemen Krisztián 

7. MCSZ 2018. évi határozati jegyzékének elfogadása. 

Előadó: Kovács Zsuzsanna 

8. A Magyar Curling Szövetség jelenlegi anyagi helyzetének áttekintése és a 2018. évi 

költségvetési alapösszegeinek áttekintése. Javaslat a várható 2019. évi támogatások 

elosztásainak alapelveire. 

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna 

9. Tájékoztató a 2019. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek teendőiről. 

Előadó: Kiss Bálint 

10. MCSZ versenyszabályzat módosítás: a Magyar Antidopping szabályzattal való 

összehangolás. 

Előadó: Kovács Zsuzsanna 

11. Beszámoló az edzői testület 2018. II. félévben végzett tevékenységéről, javaslat a testület 

2019. évi teendőire. 

Előadó: Palancsa Dorottya 

12. Főiskolai és Egyetemi budapesti bajnokság előkészítése, projekt indítása 

Előadó: Kovács Zsuzsanna, Dencső Blanka 

13. Svéd szakemberek delegálása Magyarországra, projektindítás 

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna, Kovács Zsuzsanna 

14. Beszámoló a nemzetközi versenyszervezés projektről, aktuális feladatok megbeszélése. 

Előadó: Fóti Balázs 

15. Beszámoló a céges rendezvények projekt 2018. évi eredményeiről 

Előadó: Kiss Bálint 

16. Javaslat a Gerevich sportösztöndíj szövetségi elosztási rendszerének módosítására 

Előadó: dr. Bukta Zsuzsanna 

17. Javaslat a 2019. évi EYOF utazó csapatra.  

Előadó: Kiss Bálint 

18. Egyebek 
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Napirendi pontok és határozatok: 

 

1. napirendi pont:  

2018. 11.28.i elnökségi ülést követő fő szövetségi feladatokról.  

- EMMI és MOB beszámolók és elszámolások. 

- ORV szervezési előkészületek.  

- Új kommunikációs felület elindítása: Instragram.  

 

2. napirendi pont: 

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a beszámolót a Vegyes-páros 

Országos Bajnokság „A” liga lebonyolításával kapcsolatban. Bukta Zsuzsanna szavazásra 

tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak.  

 

41.1 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

3. napirendi pont:  

2017 / 2018 –as szezon projektjei nagy részben megvalósultak, részletes leírás az 

előterjesztésben látható.  

 

2018 / 2019: 

Fóti Balázs javasolja a magyar – svéd programban Kovács Zsuzsanna részvételét.  

Sárdi Péter átadja a svédkapcsolatot, Kiss Zsoltnak vagy Kovács Zsuzsannának (vegyes-

páros program). 

Kiss Zsolt javaslata szerint kellene egy Norvég tour-hoz hasonló programot szervezni.  

Sárdi Péter hiányolja a létesítményeket a projekttervek közül.  

Fóti Balázs válaszolt Sárdi Péter kérdésére:  

- Az UTE pálya jelenleg nincsen napirenden, jelenleg opcionális tételként van 

feltüntetve.  

- Fradi pálya: nem érdemes vele számolni, a Fradi város 2022-ben fog elkészülni.  

- NKK: ez eddig a legjobban működő kérdés.  

- TF, Sportváros, már most csúszás és forráshiány is van.  

- Jégkorong Szövetség: minden megyeszékhelyen szeretnének korcsolya- és 

jégpályát, ebbe szeretnénk mi is belépni.  

 

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a  2018 / 2019 –es 

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

elnökség egyhangúan elfogadtak.  

 

41.2 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 
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4. napirendi pont:  

Fóti Balázs javasolja, hogy hosszútávon ne „csak” írásos beszámoló legyen, hanem 

adatokat is kérjünk a válogatott csapat vezetőjétől. Az elnökség és a jelenlévők 

elfogadták a javaslatot.  

Kellene egy mintát adnunk a vezetőknek, ami alapján kérhetjük a beszámolót.  

 

Nagy Zsolt felvetése: „mit tudunk tenni, hogy felkészülten tudjanak menni az ifi 

világbajnokságra?”.  A felkészüléssel kapcsolatban lehetne komolyabb elvárás és 

feltétel.   

Sárdi Péter felvetése: lassan lehet számítani arra, hogy az ifi csapat felkerül az ’A’ 

Csoportba. Költségek szempontjából fontos kérdés, fel kellene rá készülni.  

 

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

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

elfogadtak. 

 

41.3 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

5. napirendi pont:  

Fóti Balázs: adatokkal kellene kiegészíteni.  

Bukta Zsuzsanna: kérjük a válogatott csapatokat a beszámolók újbóli beküldését, 

adatokkal való kiegészítését.  

Kiss Bálint, Kovács Zsuzsanna készítse elő a pontokat.   

Sárdi Péter javasolja, hogy kérdezzük meg a svédeket, hogy ők milyen pontokat 

alkalmaznak és használnak. 

 

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a beszámolókat. Bukta 

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

egyhangúan elfogadtak. 

 

41.4 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

6. napirendi pont:  

A szponzorációval kapcsolatos kérdések, előzetesen nem voltak sikeresek, de sokat 

tapaszalt belőle Kiss Bálint és Fóti Balázs. A feladat Kelemen Krisztiánhoz került át. 

 

7. napirendi pont:  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadta. Bukta Zsuzsanna szavazásra 

tette fel a fenti határozati javaslatot, amit az elnökség egyhangúan elfogadtak. 
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41.5 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

8. napirendi pont:  

Az előterjesztést a későbbiekben kerül kidolgozásra.  

Bukta Zsuzsanna a vegyes-páros egyre inkább égető kérdés.   

Fóti Balázs: év elején még nem látható a támogatás mértéke. 

Sárdi Péter: ez az idő áll rendelkezésre, hogy súlyozzon az elnökség, mivel a 

válogatottak ilyenkor már terveznek az éves költségvetéssel, jó lenne a szövetségtől 

iránymutatás.  

 

9. napirendi pont: 

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

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

elfogadtak. 

 

41.6 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

10. napirendi pont:  

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a módosítási javaslatot. Bukta 

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

egyhangúan elfogadtak. 

 

41.7 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

11. napirendi pont:  

Bukta Zsuzsanna: lesz pályázat hirdetve az UEP-ra, az EMMI-re várunk még a pontos 

információkért. Amire számítani lehet, hogy a feltételek erősödni fognak.  

 

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

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

elfogadtak. 

 

41.8 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

12. napirendi pont:  

Az elnökség elfogadja a versenyszervezését.  

 

13. napirendi pont:  

Elindult egy közös projektszervezése a svéd csapattal. Hosszú távú cél a szakmai 

fejlődés. Február 20-22.-én Budapestre látogat Stefan Lund és Peja Lindholm. Ennek az 

előkészülete elindult.  
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14. napirendi pont:  

A svédekkel közösen egyeztetünk ennek a projektnek az indításával kapcsolatban, a 

svédek szerveztek junior ’b’ világbajnokságot, jó kiinduló pont nekünk.  

 

15. napirendi pont:  

 

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

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

elfogadtak. 

 

41.9 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

16. napirendi pont:  

Fóti Balázs: szubjektív elemeket amennyire lehet teljesen vessük el, a mostani 

rendszert is felül kell vizsgálni, a rangsorolást is.  

Bukta Zsuzsanna: februárban lehet majd módosítani. Bízzuk rá a Szakmai Tanácsadó 

Testületre a pályázat és a feltételek kidolgozását.  

 

17. napirendi pont:  

Szövetségi Elnökségi határozatba foglalt név és versenyszám szerinti nevezés minden 

kiutazó sportolóra: 

Kiss Bálint javaslata a kiutazó curling vegyes-csapatra:  

Biró Blanka – First  

Tatár Lőrinc Sebestyén – Second, skip 

Dobor Dia Regina – Third, vice-skip 

Szarvas Kristóf – Fourth  

Szarvas Gábor – Edző 

Határozati javaslat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a javaslatot az utazó csapatra. 

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

egyhangúan elfogadtak. 

 

41.10 / 2019 (I. 15) számú határozatában egyhangúan elfogadja 

 

18. napirendi pont:  

Fóti Balázs:  

1:  Csapat Ob átalakítása: ugyanabban az évben lehessen menni a B-ből az A Liga-ba. A 

Sportszakmai Tanácsadó Testület kidolgozza a javaslatot, az elnökség támogatja a 

módosítást.  

2: Szervezeti, működési rendszer: elnökség által elfogadott és javasolt működési 

rendszert az évi rendes közgyűlésen lesz előterjesztve.  

 

Az elnökségi ülést 18:45 órakor zártuk. 
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Kmf. 

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

    Kovács Zsuzsanna             Fóti Balázs        Kalmár György 

   Jegyzőkönyvvezető   Jegyzőkönyv hitelesítő   Jegyzőkönyv hitelesítő 

 


