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A 2022. évi szakmai terv olyan elemeket, újításokat tartalmaz főként, mellyel az Elnökség 

elkezdett foglalkozni az elmúlt években, vagy amelyek célként szerepelnek az idei évre 

vonatkozóan. A Szövetség operatív rutinszerű és ismétlődő feladatainak részletezését már nem 

tartalmazza a szakmai terv. 

 

I. A sportág 2022. évre tervezett szakmai programja:  

 

A Magyar Curling Szövetség legfontosabb feladatai és célkitűzései a 2022-2026 közötti olimpiai 

ciklusra vonatkozóan: 

 

1. Tagegyesületek számának növelése. A megkezdett sportágnépszerűsítő és iskolai 

testnevelésóra keretében indított utánpótlásprogramoknak köszönhetően megnövekedett az 

érdeklődés a versenyrendszerünkben megrendezésre kerülő versenyeken történő indulásra, 

amelyhez több új egyesület kéri felvételét. 2020 és 2021-ben már sikerült tagegyesületeink 

közé tudni több vidéki várost (pl: Tatabánya, Sátoraljaújhely, Győr, Makó), ezt folytatva 

szeretnénk elérni a 22 tagegyesületi létszámot. 

 

2. Igazolt versenyzők számának növelése. A megkezdett sportágnépszerűsítő és iskolai 

testnevelésóra keretében indított utánpótlásprogramoknak köszönhetően megnövekedett az 

érdeklődés a versenyrendszerünkben megrendezésre kerülő versenyeken történő indulásra, 

amelyhez több új játékos kéri versenyengedély kiadását. Ebben nagy segítséget nyújt az 

Utánpótlás Edzői Program (UEP), amely a Szövetség számára lehetővé teszi, hogy 7 

utánpótlás edzőt foglalkoztassunk a program keretében. Bővülő vidéki tömegbázisainknál 

2021/2022-es szezon elején megtartottuk instruktor képzésünket, ezzel is biztosítva a helyi 

szakértelmet. A programok első lépéseiben szakképzett edzőink segítik a helyi szintű 

munkát, akár helyszíni jelenléttel havi rendszerességgel. 

 

3. Külföldi szakember bevonása több éves program keretében. Legfontosabb fejlesztési 

irányunk egy külföldi szakember bevonása a válogatottak felkészülési programjába és a 

hazai edzők továbbképzésébe a három kiemelt szakágban. Több éves program 

megvalósításán dolgozunk, nem csak egy-egy világversenyre történő felkészítésben. Ehhez 

olyan mértékű több évre tervezhető forrásra van szükség, amelyre jelenleg a csapatok, 

illetve a Szövetség anyagi forrási nem elegendők. 
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4. Vegyes-páros szakágban kivívjuk az olimpiai kvalifikációt. 2018-2022-es olimpiai ciklus 

kaotikusan alakult a koronavírus járvány miatt (elmaradt VB, megváltozott olimpiai 

kvalifikációs szabályok), végül az Olimpiai Kvalifikációs Tornán Korea válogatottjával 

szemben alulmaradva nem sikerült kivívni a kvótát. Az MCSZ Elnöksége továbbra is úgy 

látja, hogy ebben a szakágban van a legnagyobb esély a kvóta megszerzésére. Tavasszal a 

ciklust kielemezve és a tapasztalatokat felhasználva, hasonló céllal vágunk neki a 2022-

2026-os olimpiai ciklusnak. 

 

5. A Magyar Curling Szövetség kiemelt prioritásként keresi annak lehetőségeit, hogy növelni 

tudja a dedikált curling pályák számát Magyarországon. 

Jelenleg mindössze egy magántulajdonban lévő dedikált curling pálya található, 

Budapesten a Kamaraerdei Curling Club, ahol 2 sheet (csík) található. A létesítmény 

maximális kapacitás kb. 200 fő és ez korlátot képez a sportág taglétszámának növelésében. 

A Magyar Curling Szövetség bérlőként tudja igénybe venni a létesítményt és kizárólag itt 

tudunk lebonyolítani országos bajnokságokat, valamint igazolt sportolóink számára 

versenykörülmények közötti edzési lehetőség is csak itt kivitelezhető.  

 

A Magyar Curling Szövetség számára a másik kiemelt szakág – a vegyes-páros mellett – az 

utánpótlás. A válogatott támogatási rendszerben kiemelt figyelmet kap az utánpótlás, melyen 

keresztül a Szövetség támogatja a válogatott csapatokat és a szakágat egyaránt, ezzel hozzájárulva 

sikereikhez. Felnőtt női csapat, felnőtt férfi csapat és vegyes-csapat szakágaink esetében, pedig 

valamennyi adminisztratív támogatást megad a Magyar Curling Szövetség a válogatottak számára, 

ezzel is hozzájárulva sikereik eléréséhez. Vegyes-csapat szakágban várhatóan a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően 2022. októberében rendeznek Világbajnokságot, míg női- és férfi 

csapatok versenyében 2022. novemberében kerül megrendezésre az Európa Bajnokság, ahol 

mindkét nem esetében a ’B’ csoportban szereplünk.   

 

II. Az MCSz 2022. évi általános működése 

 

A szövetség gördülékeny működésének elengedhetetlen része, a sokszor láthatatlan 

adminisztratív-általános működés hatékonyságának növelése. Ez akkor működik megfelelően, ha 

az ezzel kapcsolatos erőfeszítések háttérben maradnak. 
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Ennek érdekében a 2022-es évben is a következő célkitűzések a legfontosabbak:  

● A tagsággal kapcsolatos adminisztratív feladatok egyszerűsítése, gyorsítása.  

● Az elnökség célja a régóta napirenden lévő iroda kérdés megoldása. Az átlátható és 

könnyebb munkavégzés szempontjából is elengedhetetlen, de még fontosabb, hogy 

legyen egy iroda, ahol a sportolók, egyesületi vezetők a kialakított munkarend keretén 

belül kapcsolatot teremthessenek a szövetséggel. A helyiség egyéb megbeszélések és 

tárgyalások tökéletes helyszíne. 

● Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar 

Paralimpiai Bizottság munkatársaival történő szorosabb együttműködés és 

kapcsolattartás.  

● Pályázatfigyelése 2021 óta van a Szövetségnek, megfelelő pályázat esetén élünk is a 

pályázás lehetőségével.  

● A Nemzetközi Curling Szövetség által nyújtott DAP-keret segítségével az 

eszközállomány bővítése a vidéki bázisok elindítása érdekében. 

● Válogatott támogatási rendszer felülvizsgálata és megújítása 

● SZMSZ megújítás - szervezeti és a szervezeti egységek közötti kommunikáció 

átalakításával 

● Beszámoló sablonok kialakítása és elkészítése 

● Adatkezelési tájékoztató NSR követelményeknek megfelelő aktualizálása 

 

III. Országos bajnokságok, hazai versenyek 

 

● A versenyszervezés során felmerülő 2022-es feladat a közvetítési feltételek jelentős 

javítása. 

● 2022-ben további fejlesztéseket tervezünk sportszakmai és sportinnovációs 

kérdéskörökben. 

● 2022/2023-as idény kezdetéig szabályzatok aktualizálása 3.0 projekt. Szabályzataink 

nagy része az utóbbi két szezonban aktualizálásra került az Alapszabály kivételével, 

továbbá prioritás az Óvási szabályzat felülvizsgálata, emellett a még megmaradt ritkán 

használt szabályzataink átnézése, felülvizsgálata.  

● Versenyszabályzat kiegészítése – Vegyes-páros ’C’ liga kialakítása. Versenynaptár 

tervezése ez alapján. 

● Világkongresszust követő aktuális szabálykönyvet publikáljuk honlapunkon, 

változásokat kiemeljük és a szabályzatot aktualizáljuk magyar nyelven is. Online 
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elérhető verzió mellett, válogatottanként biztosítunk papír alapú kisméretű “hordozható” 

szabálykönyvet. 

● 2022/2023-as szezon válogatottjainak szövetségi támogatási kerethez és a válogatottak 

(női, férfi, vegyes csapat vegyes páros, kerekesszékes csapat, junior válogatottak) 

2021/2022-es szakmai és pénzügyi tervéhez kapcsolódó kommunikációs kódex 

létrehozása, a lehetséges támogatói, szponzorációs kör hatékony megszólítása és elérése 

érdekében. 

● Egyéni és csapatranglista versenyrendszer folyamatos vezetése és közzététele, kibővítve 

az új vidéki egyesületek bázisain szervezésre kerülő versenyekkel. 

● A 2022-2023. évi versenynaptár továbbfejlesztése az új vidéki egyesületek bázisain 

szervezésre kerülő versenyzési lehetőség bemutatására. 

● Innovatív adatalapú felkészülési fejlesztések bevonása a válogatotti programokba. 

 

IV. Utánpótlás-nevelés 

 

A Magyar Curling Szövetség 2022-2026-os olimpiai ciklusban prioritási pontként kezeli az 

utánpótlásbázis növekedését. Célunk az igazolt ifjúsági korú játékosok létszámának növelése, 

illetve iskolás csoportok mindennapos testnevelés óra keretén belül, minél több fiatallal 

megismertetni ezt a jeges sportágat. 

A programban részt vevő edzők a 2022-ben is tudnak foglalkozni iskolás csoportokkal, melynek 

záró programja a 2022. évi Ifjúsági Országos csapatbajnokság. Cél a 2022/2023-as szezonban 2-

3 iskolai csoport részvétele heti rendszerességgel UEP edzők oktatásával a kanadai program 

alapján. Az Ifjúsági OCSB nemenkénti 5-5 csapat nevezése eléréséért dolgozunk. 

2022-ben mindemellett egy akadémiai program és oktatási intézmény partnermegállapodás 

véglegesítése is feladat. 

Sportágnépszerűsítő rendezvényen való részvételt és vidéki jégpályákon is tervezünk bemutatót, 

annak érdekében, hogy utánpótlás bázisunk növekedjen. Ebben is nagyrészt az UEP programban 

résztvevő szakképzett edzőinket foglalkoztatjuk. Kitűzött célként szerepel további vidéki 

tömegbázisokon mini bajnokság/torna lebonyolítása, igazolt versenyzőkkel, továbbá 

becsatornázásuk az országos bajnokság alacsonyabb osztályaiba. 

2022-2023-as szezon elején a tavalyihoz hasonlóan szabály aktualizáló, instruktori és bírói 

képzést szervezünk tagegyesületeink és játékosaink számára.  
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V. Szakemberképzés 

 

A curling sportág versenyévad naptárához igazodva az új szezon elején, 2022 szeptemberben is 

összevont szakemberképzést fogunk tartani. Amelynek keretében bírókat, instruktorokat/edzőket 

fogunk képezni. 

Az újonnan képzett szakembereink hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2022/2023-as évadban, több 

iskola tudjon részt venni az iskolai programunkba, ezáltal további ifjúsági játékosokat nevelve a 

sportágba. Az új már az iskolai programból kijövő játékosokkal további szakemberek tudnak 

foglalkozni, illetve a tervezett vidéki bázisokon is minőségi képzés tud zajlani. (pl: 

Sátoraljaújhely, Tatabánya, Makó). 

Curling bírók képzése is létszükséglet a Szövetség számára, ahhoz, hogy a bajnokságok 

színvonalát e téren is tovább tudjuk emelni, illetve a meglévő aktív bírói állományt jobban 

lehessen rotálni. 2022-ben az új bírók beépítésével ez már nem akut probléma, de a rotálás és 

fluktuáció miatt elengedhetetlen újabb szakemberek képzése. 

Az oktatók továbbra is támaszkodnak a külföldi „Curl BC, 20 weeks Program for Youth Curling” 

és „Curl BC Skill Awards Manual” anyagokra. A Kanadából beszerzett és lefordított anyagok 

minden edző számára elérhetőek. 

Az MCSZ célja, hogy a curlinggel megismerkedő kezdő sportolók azonos tematika mentén 

haladva egy külföldön bevált módszertan alapján sajátítsák el a sportági alapokat.

Az Utánpótlás Edzői Programban résztvevő edzők a MET és az EMMI továbbképzésein továbbra 

is részt vesznek. 

 

VI. Sportágnépszerűsítés 

 

2022 kiemelt feladata az újonnan bekapcsolódó vidéki egyesületek jégpályáin eseti és állandó 

curling népszerűsítő programok megszervezése (Tatabányán ez már elindult felnőtt és iskolai 

program szintjén is, kezdeti lépéseket letettük Makón és Sátoraljaújhelyen). Emellett a szervezet, 

és a hazai curling élet szélesebb körben történő megismertetését tovább kívánjuk folytatni a már 

évek óta jól működő országos tömegsport rendezvényeken való megjelenéssel, ezek szezonja 

hagyományosan november-március között van. 

  

A 2022/2023-as szezon során is több jeges eseményen, illetve a floor curlinggel való 
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kitelepüléssel szeretnénk részt venni. A korábban beszerzett street curlinget is igyekszünk 

kihasználni hatékonyan. 

 

2022/2023-es szezon nyílt nap sorozatunkba szeretnénk ellátogatni több vidéki jégpályára. Ezzel 

is növelni annak a lehetőségét, hogy aki meg szeretne ismerkedni a sportággal ne csak 

Kamaraerdőn tehesse meg. Emellett a Kamaraerdei pályával havi rendszerességgel bonyolítunk 

le nyílt napokat, szintén UEP edzőink segítségével. 

 

VII. Sajtókapcsolatok 

 

2022. évi kiemelt feladata a belső és külső kommunikáció megújítása. Az eseményekhez, 

szövetségünk fontos feladataihoz kapcsolódó sajtóanyagok elkészítése, széleskörű terjesztése. A 

sajtófigyelés folyamatos alkalmazása, megjelenő cikkek archiválása. 

Szezonzáró díjátadó ünnepség (bankett) megszervezése és lebonyolítása. Élménybeszámolók, 

köszöntők megszervezése.  

Az MCSZ honlap (www.curling.hu) adat-tartalmának kiemelt figyelése, frissítése. 

Az MCSZ Facebook és Instagram oldalának folyamatos frissítése, adat-tartalmának figyelése. 

Médiacurling szervezése, egyéb eseményeken (pl. Nagy Sportágválasztó) való megjelenés, a 

sportág népszerűsítése. Kommunikációs szempontból is törekszünk az MJSZ-el és a MOKSZ-al 

való tudástranszferre. 

A WCF Media Assistance programjában való részvétel, a nemzetközi curling híreinek naprakész 

figyelése, felhasználása. 

 

VIII. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Magyarország WCF képviseletét női delegáltként Dencső Blanka, férfi delegáltként Nagy György 

látja el 2022-ben is. 

Kiemelendő, hogy Bardocz-Bencsik Mariann a Szövetség korábbi sajtófőnöke, a Világszövetség 

Média csapatának a tagja. 

Szeretnénk folytatni, illetve tovább erősíteni a magyar-német kerekesszékes kapcsolatot és a 

2022. januári Füssen-i edzőtábort követően, 2022 szeptemberében Kamaraerdőn szervezni egy 

közös edzőtábort. 

Belleli Lajos, aki a Sportszakmai Tanácsadó Testület tagja, a Világszövetség technikai 
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bizottságának is a tagja 2022-től. 

 

IX. Doppingellenes tevékenység, sportorvoslás 

 

2022. őszén doppingellenes előadást szervez a szövetség vendégelőadók segítségével, erre 

pályázatot is nyújtottunk be, melyet a Magyar Antidopping Csoport hirdetett meg.  

A sporttörvény előírásainak megfelelően a játékengedély kiadásának feltétele az érvényes 

sportorvosi engedély. 

 

X. Infrastruktúra, eszközök 

 

Az idei év egyik legnagyobb volumenű terve további curling pálya installálási feltételeinek 

kialakítása és megvalósítása. Ebben nagy segítséget jelent a 3 nagy téli sportág (jégkorong, 

korcsolya, curling) közötti szoros együttműködés elindítása, mely keretein belül erről is 

egyeztetünk (MJSZ-MOKSZ-MCSZ). Továbbá vidéki városok vezetőivel is egyeztetünk arról, 

hogy hogyan létesíthető költséghatékonyan egy már meglévő jégpálya és gépészet mellé 1-2 

curling sheet. A témában zajló törekvéseket folytatjuk. 

Infrastrukturális bővítésben segítségünkre lehet még a Hircsák program, mely szintén vidéki 

jégpályák megvalósításáról szól. 

 

Vidéki tömegbázisok növekedésével vagy új pálya létesülésével további új curling kőszett 

beszerzésén fogunk dolgozni. 

 

 

 

 

Budapest, 2022. március 14. 


