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4. Beszámoló az MCSZ 2021. évi projekt munkájáról. Javaslat a 

Projektvezetők 2022. évi teendőire 

 

Alábbiak összefoglalom, hogy az MCSZ Elnöksége által kijelölt projekteken 2021-ben milyen 

előrelépések, eredmények születtek. Az Olimpiai ciklus lezárultával, illetve a 2022 tavaszán 

esedékes tisztújítás miatt 2022-re előrejelzéseket teszek, mert ezek pontos megfogalmazása a 

megválasztott Elnökség feladata lesz. 

 

Vidéki tömegbázisok beindítása (Fóti Balázs): 

• Sátoraljaújhely: 2021. júniusban Kupa megrendezésre, alapszett levitele 

• Tatabánya: I. és II. Tatabánya Kupa, alapszett levitele, Kamaraerdei edzés 

megszervezése, instruktor képzés részvétel 

• Makó: Tagegyesületi belépés, instruktor képzés részvétel. 2022 tervezett I. Makó Kupa 

és alapszett levitele. 

• Győr: Családi nap részvétel, illetve helyi egyeztetés, instruktor képzés részvétel. 

• 20-as célkitűzéshez feltétlen szükséges lenne a DEAC, illetve Szekszárd is. Win-win 

kilépésével jelenleg 17 a tagegyesületi szám. 

 

Belső kommunikáció fejlesztés (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)  

• Korábban Blanka által feltöltött draft verzió. 

• Kommunikációs javaslat (Piri) + Dobos Sándor kommunikációs szakember 

keretszerződés folyamatban – ez hol/hogy áll? 

 

Stratégia, célok (Dencső Blanka, Pomázi Gyula)  

• 2022-2026-os új olimpiai ciklusra kiemelt feladat - 2022. április-május 

 

Állami források, programok (Pomázi Gyula) 

• 2021. évben mind az MPB, mind az Olimpiai és Versenysport támogatás növekedett. 

2022-ben csökkeni fognak az állami források az EMMI és az MPB visszajelzése alapján 

is. 

• MOB és EMMI-nek több COVID, Vegyes-páros és Infrastruktúra több éves fejlesztési 

igény komplett dokumentáció leadásra került. Operatív szinten több lépcsőben leadva, 

vezetői egyeztetések folyamatban. 

 

Válogatott felkészülési terv és beszámoló sablon kialakítás (Dencső Blanka)  

• 2022 nyarán elengedhetetlen feladat! 
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Szabályzatok aktualizálása (Palancsa Zoltán) 

• 2022 januárjában gazdasági szabályzatok aktualizálása könyvelővel egyeztetve. 

(második körös szabályzatok). Az óvási szabályzat és alapszabály aktualizálása 

elengedhetetlen, emellett további még nem aktualizált szabályzatok vizsgálása. (pl: új 

fegyelmi bizottsággal a fegyelmi szabályzat). 

 

Tagegyesületek, igazolt versenyzők számának növelése (Deák György, Fóti Balázs)  

• Igazolt versenyzők számának növekedése 2021-ben, vidéki kupákon részt vett 

versenyzők jelenléte. 2022-ben várom Makó és Tatabánya tovább növekvő aktivitását. 

• 20-as célkitűzéshez és az igazolt sportolók további növekedéséhez feltétlen szükséges 

lenne a DEAC, illetve Szekszárd is. 

 

Rendezvények, street curling (Deák György) 

• COVID miatt mérsékelt, a helyzethez képest maximalizálva a bejövő rendezvények. 

• Vasas Jótékonysági Napon – street curling telepítése 

 

Curling Akadémia (Deák György, Palancsa Zoltán) 

• Sok munka volt vele, történtek egyeztetések is, legközelebb 2022. nyarán lehet ismét 

tárgyalni az iskolákkal. 

 

Szponzorszerzés (Deák György, Fóti Balázs) 

• DRK-val erősítjük a kapcsolatot, az együttműködés 2022. december 31-én lejár. 2022 

második felében el kell velük kezdeni az egyeztetést az esetleges hosszabbításról. 

• Céges rendezvények a szponzorszerzés egyik célcsoportja, itt a sportág már ismert, ők 

a jövőben megkereshetők. 

 

 

 

2022. január 16. 

Kiss Bálint 


