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I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 

 
1/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozatában a közgyűlés 10 igen szavazat 

és egy tartózkodás mellett elfogadja 

az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolóját a 2020. évi tevékenységekről. 

 

2/2021 (V.28.) évi küldöttgyűlési határozatában a közgyűlés 10 igen szavazat és 

egy tartózkodás mellett elfogadja 

az MCSZ 2021. évi szakmai tervét. 

 

3/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozatában a közgyűlés 10 igen szavazat 

és egy tartózkodás mellett elfogadja 

az FB jelentést az MCSZ 2020. évi tevékenységéről. 

 

4/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozatában a közgyűlés 10 igen szavazat 

és egy tartózkodás mellett elfogadja 

a beszámolót az MCSZ 2020. évi gazdálkodásáról. 

 

5/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozatában a közgyűlés 10 igen szavazat 

és egy tartózkodás mellett elfogadja 

a javaslatot az MCSZ 2021. évi költségvetésére. 

 

6/2021. (V.28.) évi küldöttgyűlési határozatában a közgyűlés 10 igen szavazat 

és egy tartózkodás mellett elfogadja 

a közhasznúsági jelentést. 
 

 

II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 

 
Az elnökség az 1/2021 (II. 01.) számú határozatában 

egyhangúlag elfogadja az MCSZ 2020. évi határozati jegyzékét. 

 

Az elnökség az 2/2021 (II. 01.) számú határozatában 

egyhangúan elfogadja az MCSZ 2021. évi közgyűlésének időpontját és tervezett 

napirendjét. 

 

Az elnökség a 3/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

az MCSZ 2020. évi doppingellenes tevékenységéről szóló beszámolót és a 2021. évi 

feladattervet. 

 

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

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

 

Az elnökség az 5/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

az edzői testület 2020. évi beszámolóját és a 2021. évi programját. 

 

Az elnökség az 6/2021 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a makói Maros Télisport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség az 7/2020 (II. 01.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a Győri ETO HC tagfelvételi kérelmét. 
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Az elnökség az 1/2021 (II.13.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. év I.   félévi Gerevich Aladár Sportösztöndíj nyerteseinek névsorát. 

 

Az elnökség az 1/2021 (II.16.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. évi vegyes-páros világbajnokság utazó keretének névsorát. 

 

Az elnökség a 2/2021 (II.16.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség az 3/2021 (II.16.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. évi vegyescsapat világbajnokság utazó keretének névsorát. 

 

Az elnökség az 1/2021 (II.22.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. évi vegyes páros támogatás összegét. 

 

Az elnökség az 1/2021 (III. 05.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

az MCSZ 2021. évi költségvetés tervezetét. 

 

Az elnökség a 2/2021 (III. 05.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2020. évi siket szakági beszámolót. 

 

Az elnökség az 3/2021 (II.16.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. évi vegyescsapat világbajnokság utazó keretének névsorát. 

 

Az elnökség a 4/2021 (III. 05.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

az MCSZ Óvási Szabályzatát. 

 

Az elnökség a 5/2021 (III. 05.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

az UEP pályázat győzteseinek listáját. 

Az elnökség az 1/2021 (III. 09.) számú határozatában 3 igen szavazat és 2 

tartózkodás mellett elfogadja 

az OCSB A liga járványhelyzet miatt módosított lebonyolítását. 

 

Az elnökség az 1/2021 (III. 22.) számú határozatában négy igen és egy nem 

szavazat mellett elfogadja 

az MCSZ 2021. évi OCSB A lebonyolításának módosítását. 

 

Az elnökség az 1/2021 (III. 23.) számú határozatában három igen és két 

tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021. évi Ifjúsági Csapat Bajnokság májusi lebonyolítását, egyúttal az Egyéni Országos 

Bajnokság és az Ifjúsági Vegyes-Páros Országos Bajnokság a 2020/2021. évi 

versenynaptárból törlésre kerül. 

 

Az elnökség az 1/2021 (III. 30.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

az MCSZ 2021. évi közgyűlésének módosított időpontját és tervezett napirendjét. 

 

Az elnökség az 1/2021 (IV. 1.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

az MCSZ tulajdonában lévő curling kövek 2021/2022-es szezon elejére vonatkozó 

garanciális éleztetését. 

 

Az elnökség az 1/2021 (IV. 20.) számú határozatában négy igen és egy nem 

szavazat mellett elfogadja 

a 2021. évi OCSB A járványügyi protokolljának kötelező maszkviselésre vonatkozó 

pontjának törlését. 
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Az elnökség az 1/2021 (IV.28.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. évi DAP tervezetének módosítását. 

 

Az elnökség az 2/2021 (IV.28.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021. évi közgyűlés időpontjának módosítását. 

 

Az elnökség az 1/2021 (V.30.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesületének tagfelvételi kérelmét. 

 

Az elnökség az 1/2021 (VI. 04.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a beszámolót az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről. 

 

Az elnökség a 2/2021 (VI. 04.) számú határozatában négy igen szavazat és egy 

tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021. évi Curling Női- és Férfi Országos Csapatbajnokságról, lebonyolításának 

tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyaló napirendi pont törlését, és rendkívüli elnökségi 

ülésen való tárgyalását. 

 

Az elnökség az 3/2021 (VI. 04.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a beszámolót a 2020-2021. évi DAP felhasználásról, az ezzel kapcsolatban elért 

eredményekről. 

 

Az elnökség a 4/2021 (VI. 04.) számú határozatában négy igen szavazat és egy 

tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021-2022. évi női felnőtt válogatott csapat keretét. 

 

 

Az elnökség az 5/2021 (VI. 04.) számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a vegyes páros világbajnokság tapasztalatainak rendkívüli elnökségi ülési napirendre 

tűzését 

 

Az elnökség az 1/2021 (VI.18.) számú határozatában a szóbeli kiegészítésekkel 

egyhangúlag elfogadja 

a vegyes-páros világbajnokságról szóló beszámolót. 

 

Az elnökség az 1/2021 (VI.21.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021. évi ranglistaverseny végeredményét. 

 

Az elnökség az 1/2021 (VI.22.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021. év II. félévi Gerevich Ösztöndíj pályázat nyerteseit. 

 

Az elnökség az 1/2021 (VII.7.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

a 2021-2022-es szezon versenynaptárát. 

 

Az elnökség az 1/2021 (VII.15.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja, 

hogy az Olimpiai Kvalifikációs versenyre a költségvetés "Felnőtt Női - Férfi bajnoki szakág 

(Európa-bajnokság részvételi költség)" sorának "Egyéb - Tartalék (siket szakág, senior, 

svéd-magyar programra, a külföldi szaktanácsadóra és szakmai tartalékra)" alsorának 

terhére a férfi és női szakágnak 500-500 ezer forintot jóváhagy azzal a feltétellel, hogy 

amennyiben bármilyen vitás kérdés merül fel az ezen versenyek magyarországi 

kvalifikációs versenyeinek vagy az Európa bajnokságon indulók közt, legkésőbb 2021. 
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július 21-ig rendezzék azt. 

 

Az elnökség az 36/2021 (X.7.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

Kiss Bálint Sport igazgató javaslatát, melyben a 2021 évi DRK támogatási keretet a női- 

és férfiválogatott között 50-50% arányban megosztva kerüljön felhasználásra. 

 

Az elnökség az 37/2021 (X.26.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

Kiss Bálint Sport igazgató által javasolt eszközlista beszerzését, az eszközkészletet 

feltöltésére! 

 

Az elnökség az 38/2021 (XI.10.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

A Nemzetközi Olimpiai Kvalifikációs Tornára és adott esetben a Téli Olimpiai Játékokra 

utazó keretet: játékosok: Palancsa Dorottya - Kiss Zsolt, edző: Palancsa Zoltán. 

 

Az elnökség az 39/2021 (XI.11.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

Kiss Bálint Sport igazgató javaslatát, az ifjúsági fiú válogatott kerettagokról és edzőkről. 

Azzal a kitétellel, ha vegyes párosnak sikerül megszereznie az olimpiai kvótát, akkor Kiss 

Zsolt kiutazását a WJCC B-re az Olimpia előtt pár héttel nem javasolja. 

 

Az elnökség az 40/2021 (XI.11.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

a siket utánpótlás csapat 275.000Ft-os támogatását a költségvetési sor "Egyéb - Tartalék 

(siket szakág, senior, svéd-magyar programra, a külföldi szaktanácsadóra és szakmai 

tartalékra)" keretéből, minimum a két MCSZ rendezvényen való részvétel feltétel mellett 

(minimum egy csapattal és egy vegyes-párossal). 

 

Az elnökség az 41/2021 (XI.18.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

Kiss Bálint Sportigazgató és Kiss Zsolttal készített és Patonai Ágnessel, Belleli Lajossal 

egyeztetett MCSZ csere protokoll, MCSZ mérkőzés előtti bírói protokoll dokumentumokat. 

 

Az elnökség az 42/2021 (XI.18.) számú határozatában három igen szavazat és 

két tartózkodás mellett elfogadja 

Kiss Bálint Sportigazgató és Kiss Zsolttal készített és Patonai Ágnessel, Belleli Lajossal 

egyeztetett MCSZ seprű protokoll dokumentumot, 2022. évi bevezetéssel. 

 

 

 

III. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 

 
A felügyelőbizottság a 2021/1 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2020. évi FB jelentést. 

 

A felügyelőbizottság a 2021/2 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

az MCSZ 2021. évi pénzügyi (költségvetési) tervét. 

 

A felügyelőbizottság a 2021/3 számú határozatában ismét egyhangúlag 

javasolja 

az elnökségnek a cash flow terv elkészítését, amelyben legyen az MCSZ folyamatos 

finanszírozásának biztosításához szükséges tartalék. 
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A felügyelőbizottság a 2021/4 számú határozatában egyhangúlag kéri, 

hogy az Elnökség készítsen egy táblázatot, melyben a bázisévre tervezett és a tényleges 

megvalósult tételeket összehasonlítja. 

 

A felügyelőbizottság a 2021/5. számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

, hogy az Elnökség a tervezettnél későbbi időpontra hirdesse meg a Közgyűlést. 

 

2020/6 számú határozatában egyhangúlag elfogadja 

a 2021. évi FB üléstervet. 

 

 


