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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Amely készült a Magyar Curling Szövetség elnökségének 2022. január 28. napján online, a 

Microsoft Teams program használatával megtartott elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak: 

Pomázi Gyula, elnök 

Fóti Balázs, alelnök  

Kiss Bálint, sportigazgató 

Dencső Blanka, elnökségi tag  

Deák György, elnökségi tag 

Nagy Zsolt, Felügyelő Bizottság elnök 

Czermann Kristóf, játékos 

Dr. Ecsedy Miklós, Fegyelmi Bizottság elnök 

Dr. Spiczmüller Bence, Fegyelmi Bizottság tag 

Dr. Balogh Áron Péter, Fegyelmi Bizottság tag 

Sárdi Péter, játékos  

Kigyós-Vargha Gábor 

Polyák Szabina, gyakornok 
 

 

Az elnökségi ülést 14:03-kor Pomázi Gyula megnyitja. Az elnökségi ülés 2022.01.11-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 4 elnökségi tag jelen van, így az elnökség 

határozatképes. 

 

Pomázi Gyula felkéri Polyák Szabinát, hogy készítse el a jegyzőkönyvet, aki a felkérést elfogadja. 

Az elnökségi tagok egyhangúlag elfogadják Polyák Szabinét a jegyzőkönyv vezetésére. Pomázi 

Gyulát elfogadják levezető elnöknek. 

 

Dencső Blanka megkérdezi a jelenlévőket, hogy készülhet-e elektronikus felvétel az elnökségi 

ülésről, a jegyzőkönyv megírásának könnyítéséért. A jelenlevők egyöntetűen beleegyeznek, 

hogy felvétel készüljön az ülésről. Dencső Blanka elindítja a felvételt. 

 

Pomázi Gyula felkéri Dencső Blankát és Fóti Balázst a jegyzőkönyv hitelesítésére. Az elnökség 

elfogadja a hitelesítőt.  
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Pomázi Gyula megkérdezi a jelenlévőket, hogy az általa megküldött napirendi pontokkal 

egyetértenek-e, illetve van-e módosítási javaslatuk vagy indítványuk további napirendi témákra. 

 

A napirendi pontokhoz érkezett módosítási javaslat: 
 
Fóti Balázs javasolja a 16-os, az MCSZ eljárásrendek elfogadásáról szóló napirendi pontot 

elnapoltatni, mivel az írásbeli előterjesztés nem készült el. 

 

Továbbá Pomázi Gyula javasolja az Egyebek napirendi pontba felvenni, a Magyar Olimpiai 

Bizottság elnökválasztásához kapcsolódó állásfoglalást. 

 

Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a módosított napirendet. 
 

Az elnökség az 1/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a módosított 
napirendet. 
 

Napirendi pontok: 
1. Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjelöltek meghallgatása. Szóbeli előterjesztés, előadó: Deák 

György 
2. 2021-es határozatok jegyzékének elfogadása, írásbeli előterjesztés, előadó: Deák György 
3. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről, szóbeli 

beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
4. Beszámoló az MCSZ 2021. évi projektek munkájáról. Javaslat a Projektvezetők 2022. évi 

teendőire. Szóbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
5. Tájékoztató a 2021. évi Magyar Kupáról. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
6. Tájékoztató a 2022. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek 

teendőiről. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
7. Javaslat a 2022. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és 

előterjesztéseinek megbeszélése. Szóbeli előterjesztés, előterjesztő: Pomázi Gyula 
8. Beszámoló a sportszakmai tanács munkájáról és javaslat a tanács 2022. évi 

teendőire. Írásbeli előterjesztés, előterjesztő: Dencső Blanka 
9. Beszámoló az MCSZ 2021. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2022. évi 

feladattervről. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
10. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2021. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon 

programjára. Írásbeli beszámoló, előadó: Palancsa Dorottya 
11. Beszámoló az edzői testület 2021. II. félévben végzett tevékenységéről, javaslat a testület 

2022. évi teendőire. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
12. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2021. évi 

tevékenységéről. Szóbeli beszámoló, előadó: Fóti Balázs 
13. Tájékoztató a magyar ifjúsági lány és fiú válogatott VB szerepléséről és 

tapasztalatairól. Szóbeli beszámoló, előadó: Nagy Gyöngyi, Rókusfalvy András 
14. Tájékoztató a magyar vegyes-páros válogatott OQE szerepléséről és 

tapasztalatairól. Írásbeli beszámoló, előadó: Palancsa Zoltán 
15. UEP edzők 2022. évi pályázati kiírásának elfogadása. Írásbeli előterjesztés, előadó: Fóti 

Balázs 
16. SZTT-Elnökség kapcsolattartási rend. Írásbeli előterjesztés, előadó: Fóti Balázs 
17. Egyebek 
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1. Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjelöltek meghallgatása. Szóbeli előterjesztés, előadó: 
Deák György 

 
Az Etikai és Fegyelmi Bizottsági elnök és tagok, Dr. Ecsedy Miklós, Dr. Spiczmüller Bence, Dr. 
Balogh Áron Péter egyesével bemutatkoznak a jelenlévőknek. 
 
Kérdés nem érkezik hozzájuk. 
 
 

2. 2021-es határozatok jegyzékének elfogadása, írásbeli előterjesztés, előadó: Deák 
György 

 
Deák György a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztését, 
amihez nem kíván szóban hozzászólni. A jelenlévőknek jelzi, hogy tegyék fel esetleges 
kérdéseiket. Senki nem kívánt kérdést feltenni. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2021-es határozatok jegyzékének elfogadását.  
 
Az elnökség a 2/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2021-es határozatok 
jegyzékét. 
 
 

3. Beszámoló az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőkről és döntésekről, szóbeli 
beszámoló, előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint röviden összegyűjtötte az előző elnökségi ülés óta elvégzett teendőket és döntéseket: 
 

• 2020. évi Kerekesszékes támogatás leadása EMMI felé 
• 2022. évi szakmai terv leadása EMMI felé 
• 2021. évi szakmai beszámoló és 2022. évi szakmai terv leadása MPB felé 
• MOB adatszolgáltatási kérések leadása (eredményesség, OSEI lista) 
• Honlap teljes aktualizálása 
• Button mérőműszer beszerzése - folyamatban 
• ÁSZ ellenőrzés határidőre történő dokumentáció leadás 
• EMMI pénzügyi elszámolási ellenőrzés - határidő: január 21. 
• Országos bajnokságok teendőinek intézése 
• Pénzügyi területek, számlázás 
• WJBCC repülőjegy és szállás intézése WCF-el. 
• Kerekesszékes csapat - Németországi edzőtábor ügyintézése 
• Tagegyesületi díjak, 2022. évi versenyengedély díjak begyűjtése 
• Seprű-protokoll bevezetése 

 
A napirendi pontról az elnökségi tagok hallgatólagosan egyetértettek, külön megegyezés nélkül. 

Pomázi Gyula külön megköszöni az ÁSZ ellenőrzésbe fektetett munkát. 

 
 

4. Beszámoló az MCSZ 2021. évi projektek munkájáról. Javaslat a Projektvezetők 2022. évi 
teendőire. Szóbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
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Kiss Bálint a napirendi ponthoz tartozó beszámoló terjedelme miatt elkészítette annak írásbeli 
beszámolóját, amit megfelelő módon közzétett és eljuttatott az elnökség felé. 
 
Szóbeli kiegészítésként hozzáfűzi, hogy az elnökségi tisztújítás után és az új olimpiai ciklus 
tekintetében módosulhatnak a beszámolóban foglaltak. 
 
A napirendi pontról az elnökségi tagok hallgatólagosan egyetértettek, külön megegyezés nélkül. 
 
 

5. Tájékoztató a 2021. évi Magyar Kupáról. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
 
Kiss Bálint a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztését. 
 
Szóbeli kiegészítésként hozzáfűzik Fóti Balázzsal, hogy a juniorokkal kapcsolatos óvási ügy, amikor 
a játékos nem megfelelő módon lépett fel a bíróval szemben, elévült és az új Fegyelmi Bizottság 
ezzel nem fog a továbbiakban foglalkozni, míg a másik aktív óvási ügyet eljuttatják a Fegyelmi 
Bizottsághoz. 
 
Sárdi Péter kérésének eleget téve, Pomázi Gyula megkéri Kiss Bálintot, hogy ennek elévüléséről 
tájékoztassa az érintett játékosokat.  
 
A napirendi pontról az elnökségi tagok hallgatólagosan egyetértettek, külön megegyezés nélkül. 
 
 

6. Tájékoztató a 2022. I. félévében megrendezésre kerülő kiemelt versenyek 
teendőiről. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli beszámolót, amihez nem 
kíván szóban hozzászólni. 
 
Dencső Blanka javaslatára gondolkoznak, hogy miként lehetne a kezdő játékosok versenyzését 
támogatni (hétfői kupák, c liga stb.), amire példaként a Vegyes-páros Országos Bajnokságot 
említi. 
 
A napirendi pontról az elnökségi tagok hallgatólagosan egyetértettek, külön megegyezés nélkül. 
 
 

7. Javaslat a 2022. évi Közgyűlés időpontjára, a közgyűlés napirendjének és 
előterjesztéseinek megbeszélése. Szóbeli előterjesztés, előterjesztő: Pomázi Gyula 

 
Pomázi Gyula javasolja a 2022. április 28., csütörtök, 17:00 órát a 2022. évi Közgyűlés 
időpontjának. 
 
Dencső Blanka javasolja, hogy ne munkaidőben legyen, hogy mindenki eljöhessen, aki szeretne. 
Így a 17:00 megfelelő időpont. 
 
Nagy Zsolt javasolja, hogy olyan helyen legyen, ahol van mód vetítésre is. 
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Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a 2022. évi Közgyűlésre javasolt, 2022. április 28-ai időpontot 
a megfelelő kiegészítésekkel. 
 
Az elnökség a 3/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a 2022. évi Közgyűlésre 
javasolt, 2022. április 28-ai időpontot egy vetítésre is alkalmas helyszínen. 
 
 

8. Beszámoló a sportszakmai tanács munkájáról és javaslat a tanács 2022. évi 
teendőire. Írásbeli előterjesztés, előterjesztő: Dencső Blanka 

 
Dencső Blanka a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztését. 
Lezártnak tekinti a személyes vonatkozású, SZTT munkáját véleményező megszólalásokból adódó 
nézeteltéréseket. 
 
Czermann Kristóf javaslatát, miszerint az SZTT-nek kellene véleményeznie a juniorok felkészülési 
tervét, a testület elfogadta. 
 
Dencső Blanka a jövő évi javaslat tekintetében jelzi, hogy Jakab Zoltán szeretné átadni az SZTT-
ben betöltött pozícióját. Jelenleg nincs egy elfogadott folyamata annak, hogy az SZTT-ben miként 
kerülnek kinevezésre a tagok, így az erre szóló javaslatot Fóti Balázs készíti el, ami a későbbiekben 
az SZMSZ-be is bekerül majd. Blanka Ézsöl Gábort szeretné felkérni Zoltán pozíciójára.  
 
A Kiss Zsolt által tett megjegyzést, miszerint egy június 18-ai felvetését nem vizsgálta meg az SZTT, 
a továbbiakban Dencső Blanka vizsgálja meg. 
 
Az egyéb más javaslatokat is megnézik Pomázi Gyula kérésére, megvizsgálják mi lehet a probléma 
és változtatnak az esetleges működéstechnikai feladatokon, hogy minden információ és kérés 
eljusson a címzetthez. 
 
Nagy Zsolt javasolja, hogy 16. napirendi ponttal vonják össze ezt a pontot, de ezt Fóti Balázs 
elutasítja. 
 
Fóti Balázs hozzáfűzi, hogy Kiss Zsolt fantom szervezetnek nevezi az SZTT-t, aminek a tagja. 
Blankát kérdezi róla, hogy ez így elfogadható-e. Blanka kifejti, hogy Zsoltra a leendő 
workshopokon is számos feladatban számít, majd Sárdi Péter javasolja, hogy érdemes lenne 
kidolgozni egy követelményrendszert az SZTT tagságról.  
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a sportszakmai tanács munkájáról szóló beszámolót és a tanács 
2022. évi teendőire vonatkozó javaslatot. 
 
Az elnökség a 4/2022 (I.28.) számú határozatban 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadja a sportszakmai tanács munkájáról szóló beszámolót és a tanács 2022. évi teendőire 
vonatkozó javaslatot. 
 
 

9. Beszámoló az MCSZ 2021. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2022. évi 
feladattervről. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 
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Kiss Bálint a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli beszámolóját, amihez 
nem kíván szóban hozzászólni. A jelenlévőknek jelzi, hogy tegyék fel esetleges kérdéseiket. Senki 
nem kívánt kérdést feltenni. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja az MCSZ 2021. évi doppingellenes tevékenységéről és a 2022. 
évi feladattervről szóló beszámoló elfogadását.  
 
Az elnökség az 5/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az MCSZ 2021. évi 
doppingellenes tevékenységéről és a 2022. évi feladattervről szóló beszámolót. 
 
 

10. Beszámoló a kerekesszékes szakág 2021. évi munkájáról. Javaslat a következő szezon 
programjára. Írásbeli beszámoló, előadó: Palancsa Dorottya 

 
Palancsa Dorottya a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli beszámolóját, de 
az elnökségi ülésen való részvétele hiányában nincs szóbeli kiegészítése. 
 
Fóti Balázs szóban kiegészíti az írásbeli beszámolót, miszerint előzetesen átnézték a 
kerekesszékes csapat költségvetését, ami még fedezetet tudott biztosítani egy edzőtáborra. Ezt 
januárban megszervezték és megrendezték Németországban, ahol 3 magyar kerekesszékes 
játékos tudott részt venni. A tábornak nagyon nagy sikere és haszna volt. A továbbiakban a német 
csapat fogadása van tervben, ami ősszel lenne esedékes Magyarországon. Ez a gyümölcsöző 
kapcsolat számos fejlődési lehetőséget rejt magában. Az erre való hivatkozással esetlegesen 
magasabb támogatás is igényelhető az EMMI-től. 
 
Kiss Bálint hozzáfűzi, hogy Palancsa Dorottyával részt vettek egy megbeszélésen az MPB-vel, ahol 
a Balázs által az előbbiekben elmondott célokat és lehetőségeket kommunikálták a támogatások 
fenntartása és esetleges növelése végett. 
 
Sárdi Péter megállapítja, hogy nagyon nagy lehetőséget lát a kerekesszékes válogatottban, 
javasolja a lehető legnagyobb támogatásukat.  
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a kerekesszékes szakág 2021. évi munkájáról szóló beszámolót 
és a következő szezon programjára vonatkozó javaslatot. 
 
Az elnökség a 6/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a kerekesszékes szakág 
2021. évi munkájáról szóló beszámolót és a következő szezon programjára vonatkozó 
javaslatot. 
 
 

11. Beszámoló az edzői testület 2021. II. félévben végzett tevékenységéről, javaslat a 
testület 2022. évi teendőire. Írásbeli beszámoló, előadó: Kiss Bálint 

 
Kiss Bálint a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli beszámolóját, amihez 
nem kíván szóban hozzászólni. A jelenlévőknek jelzi, hogy tegyék fel esetleges kérdéseiket. Senki 
nem kívánt kérdést feltenni. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja az edzői testület 2021. II. félévben végzett tevékenységéről 
szóló beszámolót és a testület 2022. évi teendőire vonatkozó javaslatot. 
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Az elnökség a 7/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja az edzői testület 2021. 
II. félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és a testület 2022. évi teendőire 
vonatkozó javaslatot. 
 
 

12. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség és a szervezet Elnökségének 2021. évi 
tevékenységéről. Szóbeli beszámoló, előadó: Fóti Balázs 

 
Fóti Balázs részletesen kifejti szóban az alábbi pontokat: 
 

• Nehéz év, Covid nehézségek, rendezvények elmaradása, bevétel kiesés a céges 
rendezvényekkel, nehézkes versenyeztetés, kisebb létszámú bankett, óvási ügy, 
főtitkárok sikertelensége – kvalifikáló ob-kat mindet sikerült lebonyolítani 

• Olimpiai kvóta női, férfi és VP anyagi támogatás, siket utánpótlás támogatás, junior WCT 
tornák támogatása 

• támogatás növelés az EMMI-nél: 3 millió kerekesszékes, 5millió felzárkóztatási emelkedés 

• Találkozó MJSZ-el és MOKSZ-al, továbbá közös pályázat, MCSZ kezdeményezésével, 
sikertelen pályázat, de jó kapcsolatépítés 

• Kataszter infrastruktúra támogatás anyag leadva  

• Győr, Tatabánya, Szekszárd, Sátoraljaújhely, Makó tárgyalás 

• Eszközrendelések, kövek stb. 

• Taglétszám: 17 és igazolt versenyzői létszám növekedés: 220 

• Vidéki kupák 

• Versenyeken is magasabb létszám indul 

• Szabályzatok aktualizálása, seprű-protokoll és szabályismertető előadás 

• Doppingellenes tájékoztató Tiszeker Ágnes pályáztunk és támogatást nyertünk rá 

• DRK erősebb kapcsolat 

• 8 új versenybíró, 18 új instruktor 

• Új jogász, új fegyelmi bizottság 
 
Hozzáfűzi, hogy a tavasszal esedékes közgyűlésen lehet az elnökség munkáját előterjeszteni és 
elfogadtatni. Ezt a témát bővebben és részletesebben ott lehet megtárgyalni. 
 
Nagy Zsolt röviden kifejti véleményét, a banketten azért voltak kevesen, mert az UTE részéről 1 
ember volt jelen. Továbbá, hogy a kvalifikációs versenyre azért adott pénzt a szövetség, hogy 
eltusolja a peres ügyet és nem azért, mert jutott rá. Végezetül, hogy a tavalyi, olimpiai évhez 
képest, az idei költségvetést tekintve a támogatások durván 6 millió forinttal csökkentek. 
 
Ezek egyéni vélemények, nem az elnökség álláspontját tükrözik, ahogy ezt Pomázi Gyula is 
hangsúlyozza. 
 
Sárdi Péter javasolja, hogy írásbeli beszámoló vagy előterjesztés is készüljön ebből a pontból mert 
ez ebben a formában nehezen kezelhető. 
 
Pomázi Gyula pontosítja, hogy a szóbeli beszámolónak beszélgetéskezdeményező célja van, azért 
szükséges, hogy az elnökség elkezdjen beszélni és tanácskozni az adott témáról. A közgyűlésre 
írásban is részletesen ki lesz dolgozva ez a napirendi pont.  
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13. Tájékoztató a magyar ifjúsági lány és fiú válogatott VB szerepléséről és 
tapasztalatairól. Szóbeli beszámoló, előadó: Nagy Gyöngyi, Rókusfalvy András 

 
A magyar ifjúsági lány és fiú válogatott VB szerepléséről egy írásbeli beszámoló készült, a fiúk 
szerepléséről, mivel a covid fertőzések miatt a lányok versenye elmaradt. Az elkészült beszámoló 
közzé lett téve a megfelelő módon, ahol ez a továbbiakban is megtekinthető, elolvasható. 
 
 

14. Tájékoztató a magyar vegyes-páros válogatott OQE szerepléséről és 
tapasztalatairól. Írásbeli beszámoló, előadó: Palancsa Zoltán 

 
Kiss Zsolt a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli beszámolóját, de az 
elnökségi ülésen való részvétele hiányában nincs szóbeli kiegészítése sem neki, sem Palancsa 
Zoltánnak, aki szintén nem vesz részt az ülésen. 
 
Sárdi Péter írásban megtette a javaslatát és kéri annak figyelembevételét. 
 
Pomázi Gyula két részre bontja a napirendi pontot. Először javasolja az írásbeli beszámoló 
elfogadását, illetve az írásban megtett javaslatot nem tárgyalná Palancsa Zoltán és Kiss Zsolt 
jelentlétének hiányában és a téma szakmai tartalmát tekintve túlmutat ezen. 
 
A beszámoló tartalmával az elnökség nem ért egyet, így csak annak elkészültéről szavaz a 
továbbiakban, mivel ennek jelenleg nincsen elfogadott tartalmi és formai követelménye. 
 
Pomázi Gyula szavazásra bocsátja a magyar vegyes-páros válogatott OQE szerepléséről és 
tapasztalatairól szóló írásbeli beszámoló elkészültét. 
 
Az elnökség a 8/2022 (I.28.) számú határozatban egyhangúan elfogadja a magyar vegyes-páros 
válogatott OQE szerepléséről és tapasztalatairól szóló írásbeli beszámoló elkészültét. 
 
 

15. UEP edzők 2022. évi pályázati kiírásának elfogadása. Írásbeli előterjesztés, előadó: Fóti 
Balázs 

 
Fóti Balázs a megfelelő módon közzétette a ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztését. 
Előzetesen kérte az UEP edzők véleményét az ez évi pályázatkiírás módosításához, aminek 
kapcsán számos levélváltás történt.  
Kérésre szóbeli egyeztetés is történt ezügyben, amin túlnyomó részt azok az UEP edzők vettek 
részt, akik a levelezésben nem.  
A beérkezett írásbeli javaslatokat átbeszélték, amiből hármat vetettek el egyöntetűen. Nem 
vetették el a pontrendszert, nem duplázzák meg a szerezhető pontokat külső helyszínen történő 
képzésen, nem duplázzák meg a pontokat kezdőkkel történő foglalkozáskor. Minden más 
javaslatot elfogadtak és módosítottak. Ennek megfelelően javasolja kiírni a pályázatot. 
 
További két megbeszélés lesz még esedékes, melyeknek témái: 
1. Sportágnépszerűsítő rendezvényekre promóciós anyag készítése. 
2. A pályázat elbírálását követően nyitómegbeszélés szervezése, ahol az UEP edzőkkel szembeni 
elvárásokat pontosítják és tisztázzák. 
 




